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Negócios para a
casa toda

Em agosto, o mercado
se prepara para receber a
37ª House & Gift Fair
South America

Especial

Presentes Mickey
comemora 50 anos

A inovação do
varejo

Quem são os empreendedores
brasileiros que estão
revolucionando o conceito
de lojas de presentes

NO DIA 19 / 08 O CREDENCIAMENTO
SERÁ ENCERRADO ÀS 15H

Tudo o que você precisa ver,

tudo o que você precisa ter

A House & Gift Fair é a maior feira proﬁssional
de artigos para casa da América Latina.
São 46.000 m2 de área e mais de 900* expositores,
nacionais e internacionais, apresentando lançamentos
e tendências. Os novos objetos de desejo do mercado
vão estar aqui, nos 6 salões especializados
da House & Gift Fair.
Tudo o que você precisa ver para estar em dia
com as novidades. Tudo o que você precisa ter
para satisfazer e encantar seus clientes.
Não perca essa oportunidade única de realizar
excelentes negócios.

O mercado de artigos para casa
se encontra aqui, nos 6 salões
especializados da House & Gift Fair.

Para mais informações:
tel.: (11) 2105-7000
fax: (11) 2105-7001
sac@graﬁtefeiras.com.br

NOVOS ELETRODOMÉSTICOS BLACK&DECKER.
INOVAR É TRAZER O FUTURO DE PRESENTE PARA O CONSUMIDOR.

PRESENTE NA:

VENHA NOS VISITAR NO SALÃO ELETRO HOUSE
ESTANDE S-409 RUA S
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Editorial
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Editorial
Nesta edição da HG Casa, o leitor conhecerá
alguns cases de lojistas que venceram obstáculos com
empreendedorismo e o arrojo de grandes shoppings, cada
vez mais luxuosos, que estão iniciando e expandindo suas
atividades.
O avanço dos processos industriais pode ser constatado
nas páginas do Mercado Nacional, com uma expressiva
amostra da criatividade e qualidade dos produtos disponíveis.
Mas as boas surpresas não param por aí. Várias reportagens
mostram que o setor vem vivendo um momento de transformação na sua
estrutura comercial, buscando se adaptar e atender às necessidades do
consumidor moderno. Hoje, o cliente quer praticidade e prazer também
na hora de comprar. Ou seja, quer ser bem atendido e otimizar seu tempo,
encontrando opções diversiﬁcadas e, de preferência, apresentadas de
maneira sugestiva.
Antenadas com essa exigência, as lojas estão mudando as técnicas
de exposição e vendas. E têm obtido muito êxito com isso, como o leitor
poderá conferir na seção Marketing de Varejo, que traz um artigo muito
esclarecedor nesse sentido, e no Giro pelo Mundo – as feiras de Frankfurt,
de Hong Kong e de Birmingham, por exemplo, ressaltam a importância
de integração e estilo próprio nos ambientes. Nesse mesmo contexto, a
vitória da Pepper, em Chicago, eleita uma das cinco lojas mais inovadoras
do mundo, comprova que o novo conceito de cross merchandising tornouse uma demanda universal.
Em nosso Caderno Especial dedicado à 37ª House & Gift Fair, é possível
ter uma idéia abrangente dos intensos preparativos e uma expectativa
otimista quanto ao enorme potencial de negócios que os proﬁssionais da
área terão pela frente. O Caderno traz também um roteiro de tudo o que
acontecerá durante o evento, como a 9a edição do prêmio House & Gift de
Design e as palestras com especialistas sobre temas atuais, fornecendo
subsídios valiosos para um melhor desempenho na área comercial.
Para comemorar as bodas de ouro da Presentes Mickey, a revista conta,
em entrevista especial, a empreendedora trajetória de um empresário de
sucesso e quais os fatores que o levaram a alcançar posição de destaque
internacional. Além disso, traz mais uma série de matérias que abordam
desde os produtos arrojados e funcionais expostos na 2008 International
Home + Housewares Show, até a história da requintada linha de panelas
de cobre Ballarini e o lançamento da tabela de cores da Cecal, com as
tonalidades da moda.
Fique por dentro também das notícias e curiosidades do mercado.
O intuito da HG Casa é, cada vez mais, prestar um serviço de grande
valia para toda a cadeia produtiva e comercial do setor, proporcionando o
acesso a informações e opiniões que fazem a diferença na hora de planejar
e administrar seu negócio.
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Distribuidor RONA® para o Brasil
Made in Slovakia
www.ricaelle.com.br / Fone: 11 3337-7955
Visite nosso Show Room

Visite nosso stand de 16 a 19 de Agosto na House Gift Fair
Local: Expo Center Norte / Rua 4 - Stand 463
São Paulo - Brasil
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de Varejo

A composição dos espaços como
estratégia de vendas
Ambientação dos produtos e cross merchandising podem deﬁnir a permanência
do consumidor na loja

Segundo Einstein, o tempo é
relativo. Para o consumidor atual, entretanto, com as múltiplas
atividades diárias, o tempo não
é apenas relativo, mas acima de
tudo finito, precioso e caro.
Todas as grandes invenções
da humanidade sempre tiveram
por objetivo nos possibilitar mais
tempo para desfrutar a vida. Assim foi com o carro, permitindo
vencer distâncias mais rapidamente, com o celular, facilitando
a comunicação de onde quer que
se esteja, e, para o nosso conforto: a máquina de lavar, a máquina
de secar, a máquina de café, a
máquina de costurar, a máquina
de conectar, ops..., o computador.
Mas será que, com tudo isso,
sobrou mais tempo mesmo? A
impressão que temos é que não!
Cada vez menos, temos disponibilidade para atividades prazerosas
como lazer, diversão, compras...
E é baseado nessa realidade que
o varejo hoje se destaca e converte suas ações. As lojas passaram
a ser mais do que simplesmente lugares onde se vendem produtos. Tornaram-se verdadeiros
parques temáticos, onde o consumidor tem prazer em comprar
e estar, onde encontra diversão e
entretenimento.
Essa constatação nos leva a
uma questão fundamental: como
isso ocorre numa loja? Qual o fator

de atratividade que resulta nesse
comportamento do consumidor?
Para ilustrar, podemos nos reportar às compras do dia-a-dia que,
cada vez mais, se concentram no
supermercado. Lembrando que
nosso tempo é escasso e isso inﬂui decisivamente em nossos hábitos de consumo: hoje, na maioria das vezes, ao invés de irmos
a uma quitanda ou à feira para
comprar frutas e verduras frescas,
à mercearia em busca de laticínios
e cereais, ao açougue, à peixaria e
à casa de aves para carnes e ovos
frescos, à padaria para os pães,
correr atrás de casas de materiais
elétricos, jardinagem, petshop
etc., vamos a um supermercado e
conseguimos resolver tudo em um
único endereço. Sem ter que fazer um grande esforço para achar
vaga e estacionar o veículo, carregar as compras, sacar o cartão
diversas vezes.
Se observarmos com critério
nosso carrinho de supermercado,
veremos uma série de produtos
que não imaginávamos comprar
ou nem sabíamos que existiam.
Quem consegue resistir? Comprar um sorvete e não levar a
cobertura, comprar o macarrão e
não levar o queijo ralado e o vinho
tinto, comprar o leite e não levar
os cereais e o chocolate, comprar o pão e não levar os frios,
comprar a picanha sem levar o

Foto divulgação

* Por Heloisa Omine, com a colaboração de Ricardo Migliano

carvão, o pão, a salada e, o mais
importante, a cerveja, e assim por
diante...
Agora pense bem: como o
seu carrinho pode estar tão repleto de itens que você não imaginava comprar? O que o faz sentirse tão satisfeito com o que está
levando? Quanto tempo você
permaneceu lá dentro sem sentir
as horas passarem? A resposta
é simples: você ganhou tempo e
facilitou a sua vida. O supermercado reteve sua atenção usando
o cross merchandising.
O cross merchandising é uma
técnica de exposição em que os
produtos são agrupados por afinidade ou complementaridade
de uso. Por exemplo: a roupa
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de cama e o spray com aroma
de harmonização de ambiente;
as toalhas e o kit de massagem
de banho, e todas as outras derivações. Dessa forma, estaremos simplificando as compras
e gerando o impulso através da
exposição de kits, conjuntos e
combos.
Para dar mais sentido e valorizar essas exposições e o cross
merchandising, a proposta é a
construção dos espaços ambientados, onde o consumidor tenha
um contato mais próximo com
o produto e consiga visualizá-lo
como se ele estivesse sendo usado na casa. Assim, a loja acaba
adquirindo um pouco o aspecto
de uma residência. Se o espaço
for amplo, é possível decorá-lo
com ambientes como saletas,
lavabos, dormitórios. Mas essa
mesma abordagem de ambientação na exposição de produtos
e cross merchandising pode ser
desenvolvida também no próprio
mobiliário da loja, criando espaços temáticos nas superfícies ou
prateleiras, usando gôndolas.
Em nossa busca incessante
para facilitar a vida do consumidor, propiciando mais conforto,
comodidade e conveniência para
que ele encontre tudo o que precisa ou imagina em uma única
loja, o mix de produtos passa a
ser essencial. Afinal, o objetivo
é que o consumidor não apenas
compre com prazer e diversão,
mas também encontre tudo o que
ele queria e até o que não imaginava. Que ele perceba o cuidado
que a loja teve para que sua visita
e o tempo gasto dentro daquele
recinto fossem bem aproveitados.
É imprescindível que o cliente se
conscientize de que economizou
tempo comprando tudo em um
único lugar, e com prazer.
Todas essas considerações
ilustram o atual comportamento
do consumidor, que quer comprar

com diversão, sentindo que valeu
a pena gastar seu escasso tempo
disponível. Sua loja está preparada para atender a esse novo tipo
de demanda? Com o objetivo de
fornecer elementos para uma reflexão nesse sentido, sugerimos
alguns insights em torno do assunto:
* Como não se podia criar
mais tempo no dia-a-dia do consumidor, aumentou-se o portfólio
de produtos para motivar a sua
permanência na loja.
* O aumento do portfólio oferecido resulta num maior volume
de vendas, otimizando não só o
tempo do cliente, como dos profissionais envolvidos no atendimento.
* Ambientar o espaço por
grupos de produtos ou por lançamentos requer também pensar
em como trabalhar a vitrine, com
temas mensais e quinzenais.
* Preparar o espaço com exposições ambientadas, associando produtos que se complementam, como toalhas de banho ao
lado de artigos voltados ao cuidado com o corpo e aromatizantes,
por exemplo, é a melhor forma
de surpreender o consumidor.
A oferta abrangente e sugestiva
cativa o cliente e conquista sua
fidelidade.
Uma loja tem de ser dinâmica
e estar em sintonia com as sazonalidades e o humor do mercado. É importante combinar bem
o mix de produtos e passar a
idéia de diversidade no layout do
espaço, compondo a exposição
ambientada e o cross merchandising. Afinal, a meta é encantar o
consumidor.
* Heloisa Omine – sócia-diretora da
Shopfitting, especialista em visual
merchandising, design de loja e
marketing sensorial.
Colaboração: Ricardo Migliano – sóciodiretor da Cia. Ativadora de Negócios,
especialista em varejo, programas
de ativação e de merchandising e
endomarketing.
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Pepper volta de Chicago vitoriosa,
com o troféu Global Honoree
Fotos divulgação

Brasileira vence etapa mundial do GIA e é escolhida como uma das cinco lojas
mais inovadoras do mundo

Fotos: International Housewares Associarion

Michel Papescu, proprietário da Pepper, recebendo o prêmio

Os brasileiros que foram a Chicago
e tiveram oportunidade de assistir à entrega do Global Innovator Award (GIA)
aos 23 classiﬁcados de diversos países
viveram momentos de entusiasmo e
emoção quando a loja Pepper foi anunciada como uma das cinco vencedoras do troféu Global Honoree. O evento
aconteceu em março, na 2008 International Home + Housewares Show de
Chicago, nos Estados Unidos.
O objetivo da premiação é identiﬁcar as melhores do mundo no setor

de housewares, que atendam a critérios como: sucesso na operação,
práticas empresariais inovadoras,
variedade de produtos oferecidos,
diversidade de técnica de merchandising e das promoções externas,
qualidade no serviço de atendimento aos clientes e preocupação com
treinamento dos funcionários.
Comércio é sempre um desaﬁo.
Com a concorrência cada vez mais
acirrada, é preciso muita criatividade
e competência não só para manter
a carteira de clientes, como para aumentar as vendas. Antecipar-se às necessidades do consumidor representa
um ponto-chave para se sair bem no
varejo, na opinião de Scott Kohno, um
dos jurados do concurso que elegeu
as lojas mais avançadas e atualizadas
quanto às novas exigências do setor
comercial. “Hoje, o sucesso no varejo

está em captar o desejo do cliente e
mantê-lo sempre querendo mais”.
Um júri composto por três especialistas do mercado varejista e sete
editores de publicações internacionais
voltadas ao segmento, selecionou os
vencedores. Entre 23 lojas de vários
países, cinco foram homenageadas
com o Global Honoree de 2008, representando o que há de mais inovador no mercado varejista: Pepper
(Brasil); Schafferer (Alemanha); Taste
(Austrália); Lafayette Maison (França);
e Casa Palacio (México).

PEPPER, A CAMPEÃ BRASILEIRA
O fato de a Pepper ter
competido com grandes
estabelecimentos comerciais de
destaque internacional e ser uma
das vencedoras é motivo de orgu-
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Pepper: criatividade para apresentar os produtos,
ambientados de forma sugestiva

lho e satisfação não só para a própria empresa, mas também para
os proﬁssionais da Graﬁte Feiras
e Promoções, que acreditaram na
loja e deram todo o apoio para sua
participação no concurso como representante brasileira e, ﬁnalmente,
para todo o setor nacional de artigos
para casa. É o Brasil mostrando o
seu avanço e conﬁrmando que está
à frente em muitas áreas.
“Receber este prêmio internacional é um reconhecimento gratiﬁcante do empenho que a Pepper
dedica às suas ações, no intuito de
oferecer produtos com design diferenciado, funcionalidade, qualidade
comprovada, tudo isso avalizado
pelo atendimento de uma equipe
motivada e extremamente capacitada”, declarou Michel Papescu, sócio
da Pepper, ressaltando a importância
do evento para o posicionamento da
marca junto ao mercado mundial.
Aliado a uma série de atitudes
bem planejadas, que abrangem
desde o serviço de atendimento e
orientação ao cliente até a eﬁciência
de seu telemarketing, vendas pela
internet e campanhas promocionais,
um dos pontos fortes da Pepper é a
disposição inteligente dos produtos,
sugerindo composições harmoniosas e estimulando a venda casada.
Com apenas seis anos de atividades,
a empresa vem utilizando técnicas
modernas de merchandising visual e

Os espaços amplos da Lafayette Maison atendem a
todos os gostos e perﬁs de consumidores

já se tornou referência no mercado
pela diversidade e atratividade que
oferece. “A Pepper tem tudo a ver
com diversão. É vibrante, charmosa,
elegante e ousada, cativando potenciais clientes à primeira vista”, disse
o jurado Scott Kohno.
A atenção com os compradores
também pesou na avaliação. Alguns
exemplos? A loja efetua contatos semanais com clientes para informá-los
sobre os lançamentos interessantes e
convidá-los para os eventos que costuma promover. Também presenteia
aqueles que a visitam pela primeira
vez com mudas de pimenta, como
lembrete para um breve retorno.

lante à loja, convidando compradores
a sonhar e a comprar. “Por meio de
cross merchandising, misturando cor,
iluminação e materiais diversos, foram
criados ambientes que facilitam a escolha”, aﬁrmou Wolfgang Gruschwitz,
que também fez parte do júri. Todas
estas características garantiram à
Lafayette posição de destaque internacional: é o segundo destino mais
famoso e visitado de Paris, perdendo
apenas para o Louvre.

A AUSTRALIANA TASTE SE
DESTACA PELO PODER DE
ATRAÇÃO
Entre outros fatores, a loja
Taste, da Austrália, venceu
por dominar a arte de captar clientes
interessados em seus eventos, conseguindo atrair uma média de mil pessoas nessas ocasiões. Sempre com
temas relacionados às tendências, as
iniciativas contam com a cooperação
dos fornecedores, o que possibilita realizar demonstrações, oferta de prêmios
e amostras, além de sedutoras degustações. Os produtos vão de peças de
antiquários a fornos para pizza, de panelas de cobre a eletrodomésticos. O
conceito predominante é o do amor à
culinária. “Esta loja consegue transcender o signiﬁcado de seu próprio nome
(taste, em inglês, signiﬁca sabor)”, ressaltou o jurado Scott Kohno. “Eles ﬁzeram um trabalho incrível, que marca os
© DiskArt™ 1988

© DiskArt™ 1988

LAFAYETTE MAISON, UM DOS
PONTOS MAIS VISITADOS DA
FRANÇA
Instalada nas Galeries Lafayette, em Paris, com
10.000m2 dedicados inteiramente ao
lar, a Lafayette Maison foi outra ganhadora do Global Honoree. Cada setor
da loja é destinado a um segmento
diferente – produtos de luxo, têxteis,
móveis, mesa posta, cozinha, incluindo um pequeno restaurante. Sua estratégia é disponibilizar as melhores
marcas, ao mesmo tempo que oferece linhas de produtos mais acessíveis,
atendendo assim a diversos perﬁs de
consumidores. A forma temática de
expor confere uma atmosfera estimu-
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A Taste atrai seus clientes de maneira
saborosa, desde a entrada da loja

360º da loja, permitindo que se possa
realmente sentir o ‘sabor’ em cada categoria de produto”.

SCHAFFERER, NA ALEMANHA,
GANHA PELA ORGANIZAÇÃO
A Schafferer conquistou o prêmio com sua intuitiva, lógica e
clara maneira de organizar produtos
especíﬁcos, proporcionando interatividade entre as pessoas e os objetos
e facilitando a decisão de compra
para o consumidor. Por meio de uma

A organização clean dos produtos na
Schafferer é um convite ao luxo

interessante composição visual, os
ambientes apresentam linhas clean e
produtos especialmente arranjados de
acordo com seu uso prático. Apesar
de ser tradicional na Alemanha, a loja
procura se atualizar e buscar as mais
novas tendências do mercado. Utilizando cores contrastantes nas paredes, como vermelho e branco, e pilares verdes, os olhos dos compradores
são estrategicamente levados para os
produtos em destaque. “É uma comunicação silenciosa que a Schafferer faz
com o cliente, instigando a vontade de

Visual fascinante nos ambientes internos da Casa Palacio

comprar”, diz Martin Pegler, varejista
que também participou da comissão
julgadora. O júri reconheceu que a loja
alemã é capaz de manter clientes exclusivos e ﬁéis, pela sua moderna mas
simples forma de abordagem e pela
qualidade do atendimento.

CASA PALÁCIO, A LOJA
MEXICANA DE VISUAL
FASCINANTE
Instalada na Cidade do México, num edifício de arquitetura circular e espaços abertos que
proporcionam iluminação natural,
está a Casa Palácio, outra ganhadora do Global Honoree. A loja encanta os visitantes pelo espaço arejado,
dotado de plantas exuberantes e
música-ambiente adequada a cada
setor. Aromas envolventes remetem
ora à natureza, ora ao tentador universo gastronômico. Os clientes são
incentivados a passear livremente
pela loja e a descobrir cada área. Telas grandes transformam-se a cada
três meses, caracterizando-se em temas como: “esplendor”, que convida
a uma atraente viagem ao passado;
“balanço”, que retrata a tranqüilidade
que vem de uma vida inspirada pelo
equilíbrio de corpo e mente da ﬁlosoﬁa zen; e “paraíso urbano”, num estilo
tribal de vida cosmopolita. Para o júri,
todas essas manifestações da casa
mexicana envolvem diretamente os
clientes e incentivam as vendas.
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giftware,
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souvenir),
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and furnishing
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accessories

l’informazione più mirata
target information B2B
L’informazione più mirata
su tutte le fiere del settore

Target information on all the fairs of the sector

Siamo presenti
in oltre 30 fiere in Italia e all’estero

Abbonamenti e pubblicità / Subscription and advertising

infoline +39 0761 371773 Fax +39 0761 371951
www.emil.it

e-mail: info@emil.it

Ediemme, ilMade in Italy in The World

GRAFITE 2008

You will find our desks on the occasion of more
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CHINA

Feira de Hong Kong apresenta o
requinte asiático no segmento de
houseware
HKTDC Hong Kong Houseware Fair 2008 revelou o cuidado do produtor chinês com a qualidade e o
design de suas peças, mostrando uma forte tendência de investir na imagem das marcas

Maior feira de houseware da
Ásia, perdendo no mundo apenas
para a Ambiente de Frankfurt e para
a Maison & Object de Paris, a HKTDC
Hong Kong Houseware Fair 2008,
realizada de 21 a 24 de abril, provou,
nesta sua 23ª edição, que a indústria
asiática não está produzindo apenas
o básico. A China mostra ao mundo
que também pode oferecer objetos
especiais.
A feira contou com a participação de 2.380 expositores de 38
países, que foram distribuídos por
grupos em 15 pavilhões e em setores especiais como o Hall of Elegance, que apresentou os produtos de
marcas top de linha e coleções com
designs exclusivos, e o Posh Corner,
dedicado aos itens de estilo requintado das grandes marcas. Estiveram
presentes 29 mil visitantes, entre os
quais 76 missões estrangeiras de
compradores que representavam
2.485 empresas. Além da mostra
em si, as pessoas puderam participar de conferências, seminários,
fóruns e coquetéis para demonstração dos lançamentos.
Eventos desse porte vêm se
mostrando fundamentais para incrementar o setor de houseware na
Ásia. Em 2007, por exemplo, Hong
Kong exportou um total de US$ 1.64
bilhões nesse segmento, dos quais
39% destinavam-se aos Estados Unidos. “Com o aumento do poder de
compra dos mercados emergentes,
há uma maior procura nos segmentos de produtos domésticos”, disse

Indústrias brasileiras de vidro marcam presença com o estande da Glass Brasil

Raymond Yip, diretor-assistente do
Conselho de Desenvolvimento do Comércio de Hong Kong (HKTDC). As
exportações para os Emirados Árabes Unidos, Turquia, Arábia Saudita,
Rússia e Brasil subiram mais de 30%
em 2007 em relação ao ano anterior.
Segundo Flavio Lemos, representante internacional da Grafite
Feiras e Promoções, “foi bastante notada na feira a preocupação
dos expositores em ressaltar a
qualidade dos produtos e a originalidade do design apresentado”.
Os chineses estão buscando novos nichos, investindo no mercado
de luxo com produtos exclusivos.

A inevitável comparação com as
outras feiras da Europa estimula a
produção nesse sentido, abrindo
cada vez mais a competitividade,
o que para os lojistas é excelente. Quanto maior for a competição
pelo mercado das classes A e B,
maior será a tendência de preços
mais baixos e bons negócios também para esses públicos.
Entre os inúmeros exemplos de
produtos requintados exibidos na
feira, muitos chamaram a atenção,
como o novo estilo de torradeira
elétrica lançada pela Technical, que
tem um sistema inusitado de puxar a
fatia de pão: ela entra numa espécie
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de gaveta e, por meio de um rolamento próprio, sai tostada do outro
lado. Em geral, os produtos de luxo
expostos mostraram a preferência

pela clássica combinação de tons de
cinza, branco e preto, além da cor
prata. Alguns fabricantes apostaram
na tendência do bom humor, com

muito colorido nas peças de uso
doméstico que, aliadas à funcionalidade, tornam mais prazerosos os
momentos de cuidar da casa.

Flavio Lemos, supervisor internacional da Graﬁte
Feiras e Promoções, Peter Giannetti, vicepresidente e editor-chefe da revista americana
HomeWorld , e Jeffrey Lam, diretor da feira

Estandes apresentam novidades e atraem
lojistas na exposição

Criatividade no design e qualidade no acabamento
estão presentes nos produtos expostos

Torradeira vertical, criada pelos designers da Technical (HK) Manufacturing Ltd., é destaque na feira

Vale ressaltar a presença brasileira, que ﬁcou por conta da Glass
Brasil, marca desenvolvida por iniciativa do SindiVidro - Sindicado da
Indústria de Vidros e Cristais Planos e
Ocos no Estado de São Paulo, com o
apoio da APEX - Agência de Promoção de Exportação e Investimento,
órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
para estimular as exportações. Oito
indústrias compõem a Glass Brasil:
Cristais Cambé, Cristais São Marcos,
Cristaleria Ruvolo, Luvidarte, Grupo
Cornélio Brennand, Nadir Figueiredo,
Wheaton Brasil e Decorglass.
Ocupando uma localização privilegiada, com estande em destaque
na entrada do Hall, a Glass Brasil
teve uma participação bastante positiva na feira, recebendo visitantes de
mais de 50 países. “Obtivemos os resultados esperados para uma primeira investida na feira de Hong Kong”,
declarou Aristides Silva, gerente
de projetos do SindiVidros. “Nosso
objetivo principal era fortalecer as
marcas das empresas, avaliar a receptividade dos nossos produtos no
mercado asiático e identiﬁcar novos
distribuidores na Ásia, além daqueles
com quem já tínhamos contato. Foi
uma oportunidade de aparecer para
o mundo, uma vez que o perﬁl dos
visitantes era de compradores internacionais.”
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Feira de Chicago: visitantes puderam ver o que há de novo em produtos para casa

Foto: Oscar Einzig Photographers

ESTADOS UNIDOS

Na International Home+Housewares
Show, a grande atração foi o design
inovador
Feira de Chicago apresenta lançamentos originais, que aliam beleza, função e praticidade
A 2008 International Home + Housewares Show atraiu para Chicago,
nos Estados Unidos, mais de dois mil
expositores e 61 mil visitantes, incluindo 23 mil compradores varejistas, entre
os quais Wal-Mart, Macy’s, Sears, Best
Buy e Amazon.com. A feira apontou as
tendências que inﬂuenciarão o mercado internacional de artigos para casa.
Esta edição mostrou que o conceito de sustentabilidade veio para ﬁcar: produtos e embalagens aderem
ao padrão green, ou seja, são fabricados de forma a não prejudicar o
meio ambiente. Economia de tempo,
praticidade e design inovador foram
conceitos enfatizados na exposição,
já que os americanos mudaram seu
estilo de vida nos últimos anos e

agora passam mais tempo em casa,
dedicando-se à família e ao lazer.
Entre diversos lançamentos interessantes, está o Burger Maker, da
empresa americana Jokari, aparelho
que permite o preparo de hambúrgueres com facilidade, em formato
quadrado e prontinhos para ser armazenados no freezer. A Progressive,
por sua vez, lançou o porta-pão The
Bread Keeper, capaz de conservar o
alimento fresco e com sabor. Além
do design decorativo, o utilitário vem
com um dispositivo que possibilita a
entrada de ar progressiva e o controle da umidade interna. O bom humor
era nítido nas peças expostas pela
alemã Ritzenhoff Cristal. Sua coleção
de copos para cerveja, por exemplo,

reﬂetia a originalidade dos designers,
que utilizaram estampas divertidas
para estimular os momentos de descontração que a bebida sugere.
Durante o evento, foram realizados seminários por experts em tendências e decoração, esclarecendo
de que forma a convergência de
fatores como moda, bens de consumo, viagens, meios de comunicação
e psicologia da cor inspiram o comportamento do comprador. Lee Eiseman, diretora executiva do Pantone
Color Institute, aﬁrmou que as cores
da moda inﬂuenciam o segmento de
artigos para casa. Segundo ela, “um
dos principais indicadores da preferência por cores nas residências é a
moda. Revistas de moda e websites
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são importantes fontes para avaliar a
longevidade de uma cor antes que
ela vire tendência”.
A feira também mostrou certa
preferência dos lojistas em concentrar
suas compras num número menor

2

intuito de unir os produtos de forma
harmoniosa, para compor ambientes
com elegância e praticidade. Guardanapos combinando com jogos de porcelana, vasos formando conjuntos com
velas decorativas e assim por diante.
4

Fotos divulgação

1

de fornecedores. Muitos distribuidores
têm se preocupado em oferecer maior
variedade de produtos para atender à
demanda daqueles que preferem centralizar seus negócios. Nesse sentido,
inclusive, os expositores trabalham no

3

5

6
7

9

10

8

11
12

1 Assim é fácil fazer hambúrgueres: coloque a carne na forma, pressione com
o molde separador, retire o molde, tampe e guarde no freezer.
2 Cestos de ﬁbras naturais, da Bambu. 3 Chocolateira, da Bodum .
4 Os pães mantêm seu frescor e ﬁcam protegidos no The Bread Keeper, da Progressive.
5 Máquina de café Built-in Benvenuto, da Bosch. 6 Prato Corelle Simplicity, da Corelle. 7 Panela elétrica digital Electric Multi-Cooker, da
Fagor. 8 Infusores de silicone para chá, da Trudeau. 9 Cerâmicas coloridas, da Vasconia. 10 Luminária da Verilux, com sistema de iluminação
que não prejudica os olhos. 11 Com os copos da Ritzenhoff, tudo ﬁca divertido. 12 Faca com lâmina de policarbonato, da Trudeau.
13 Panela da Cristal, com cabo removível.

13
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ALEMANHA

Casa integrada
é palavra de ordem
De inﬂuência mundial, as feiras Heimtextil e Ambiente, de Frankfurt, ressaltam a importância
de morar com estilo
Por Alberto Codonho*

Morar bem é sinônimo de qualidade de vida. E isso vai muito além de aspectos materiais
como o tipo de imóvel ou os objetos usados no dia-a-dia. Conforto e praticidade são indispensáveis, mas fundamental mesmo
é “viver com estilo”, respeitando
o modo individual de ser. Esta é a
grande sacada hoje no universo
da decoração. Viver com estilo
é ter prazer em desfrutar cores
e formas que se alinham com a
nossa própria percepção e nos
fazem sentir pessoas únicas. É
ter a sensação de estar dentro
de um lar, num espaço só nosso,
onde nossa personalidade se reﬂita em cada detalhe.
Muito tem se falado sobre as
mudanças na relação casa/
morador. Com o desconforto
que encontramos nas ruas,
a casa se transformou numa
espécie de refúgio. O nosso
casulo, para onde podemos
trazer o melhor do mundo lá
fora. Entretanto, não é tarefa
simples decorar o ambiente
com todo esse aconchego
que propicie o bem-estar de-

sejado. Muitas vezes, é preciso recorrer a um especialista.
Daí a importância de as lojas
e os profissionais que atuam
nessa área estarem atualizados e preparados para oferecer soluções adequadas ao
perfil de cada cliente.
Atentas a esse novo sonho
de consumo, as grandes feiras internacionais procuram
expor os produtos a partir de
uma proposta mais abrangente, apresentando opções de
como combinar os elementos
de acordo com os diferentes
estilos pessoais. O conceito de
‘casa integrada’ predomina nas
principais exposições do setor,
tanto na parte de móveis e objetos de decoração, quanto na
de têxteis e outros artigos para
casa. A idéia é mostrar que,
mesmo tendo funções distintas, os diversos ambientes podem ser integrados através da
harmonia das cores, formas e
texturas que imprimem personalidade ao espaço.
A globalização tem trazido novas linguagens para o campo

da decoração, misturando traços de diferentes culturas com
modernidade, sem deixar de
reaﬁrmar os costumes e gostos
locais. Uma estética menos tradicional e mais dinâmica, que
reﬂete o momento em que vivemos. A decoração hoje é determinada muito mais pela maneira como as pessoas vivem, por
seus valores e hábitos, do que
por estilos puros, clássicos.
Outra característica marcante
é o continuo contraste de materiais e estilos. Vale tudo: misturar o futuro com o passado,
o rústico com o exato, enﬁm, o
importante é buscar formas e
volumes que tenham algo em
comum.
Esses foram os enfoques que
mais se ressaltaram nas prestigiadas feiras Ambiente e Heimtextil, realizadas no início do
ano em Frankfurt, Alemanha.
Mostrando o que existe de mais
atual em produtos de decoração e utilidades domésticas, os
eventos têm ampla repercussão
e inﬂuência não só na Europa,
mas no mundo inteiro.
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NOS TEMAS DA AMBIENTE,
ESTILOS INDIVIDUALIZADOS
Com mais de 4.600 expositores
de 90 países, a Ambiente apresentou, em sua edição de fevereiro, um book de tendências
para o setor de artigos para

CLEAN & PURE
O tema é definido pelas alianças
entre o minimalismo e o poético,
o inovador e o sensual, o
funcional e o confortável. A
atmosfera é futurista, purista
e de vanguarda. O contraste
continua entre o frio dos metais,
o calor dos tons laranja e a
transparência dos vidros.

casa, agrupando os melhores
produtos da mostra em quatro temas: Clean & Pure, Decorative & Reduced, Playful &
Intensive e Natural & Inovative.
As composições evidenciam e
reforçam o conceito de integração e estilo personalizado.

TAPETES ARTESANAIS
by Tiyoko Tomikawa

Fone/Fax.: 11 3315.0488

www.sisalsul.com.br
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DECORATIVE & REDUCED
Elegante e moderno, luxo e
chique, único e exclusivo.
Essas são as deﬁnições que
caracterizam esse conjunto, no
qual os elementos decorativos
assumem uma imagem de luxo
contemporâneo. Delicadas
combinações de materiais criam
surpresas ao juntar mármores,
couros e veludos. O cristal,
juntamente com os vasos de vidro,
permite efeitos de transparências
que realçam as cerâmicas tipo
craquelê. Cores quentes, como
violeta escuro, marrom e cinza,
são valorizadas pelos dourados.

PLAYFUL & INTENSIVE
O tema é revelado numa mistura
colorida, informal e experimental,
ressaltando de forma espontânea
o humor, a vitalidade e a inovação.
Combinações de materiais
artiﬁciais, como plástico, ﬁbra de
vidro, vinil, látex, silicone com
alumínio, titânio e aço jogam com
toda a força do design. Pinturas
de alto brilho e uso de obras de
arte moderna, motivos de pixels,
pictogramas e mistura do folclore
com o Kitsch ingênuo.
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NATURAL & INOVATIVE
A natureza é a principal inspiração
do tema, cujas especiﬁcações
são: inteligente e natural,
experimental e original, emocional
e autodidata. A madeira se alia a
estruturas metalizadas, ao bambu
e ao couro, de forma experimental
e criativa. O foco está no folclore
e nos desenhos étnicos gráﬁcos,
interpretados de novas formas e
com novas tecnologias. Efeitos
multicoloridos e oxidados
enfatizam o visual dos principais
elementos.

NA HEIMTEXTIL,
COMPOSIÇÕES PARA DIFERENTES
PERFIS DE CONSUMO
A Heimtextil, maior feira de
negócios voltada ao segmento de
cama, mesa e banho, tecidos de
decoração e papel de parede, reuniu
2.844 expositores de 65 nações na

edição de janeiro. Seu ‘fórum de tendências’, com a seleção dos artigos
mais signiﬁcativos, também deu ênfase às composições temáticas que
tinham, como traços em comum,
modernidade, claridade, originalidade, purismo e inteligência, caracterizando-se pelo uso dos ‘metálicos’
– dourados ou prateados, foscos

ou brilhantes, todos inspirados nas
armaduras da Idade Média – e dos
‘estruturados’ – tecidos volumosos
e estruturados “thermo-ﬁxados”,
transparências, elementos vazados,
tudo com toque bem macio.
Para facilitar a identiﬁcação dos
estilos, foram apresentados quatro
temas:

É tempo de ser VISIONARY – que pode ser deﬁnido por palavras como ultramoderno, estrutural, puro, metálico,
alta qualidade, minimalismo e sensual. Caminhar entre as instalações é como passear por uma avenida ultramoderna, entre fachadas de edifícios futuristas que mesclam metais, transparências e formas modulares.
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É tempo de ser ORIGINAL – caracterizado por elementos como ecodesign, experimental, artesanal, original, étnico-futurista, reciclagem, tecnologia natural, intelectual, imitação, interpretação inovadora da natureza. Combinações inesperadas entre palha e lurex, contraste entre o perfeito e o imperfeito, fotocromia, natureza traduzida com
efeitos de pixel de computador, “ethinograﬁas”, desenhos étnicos ampliados e aliados ao designer moderno. As
formas exatas e puras trabalhadas com imperfeição. Materiais derivados da natureza, tratados com acabamentos
de alta tecnologia e com aspectos modernos.

É tempo de ser MAGICAL – marcado pelo luxo, elegância, glamour, brilho, perfeccionismo, com efeito decorativo,
misterioso e feminino. Combinações inesperadas entre peles e tecidos jacquards de seda. Mistura de arabescos
com geométrico retrô, que nos transporta ao estilo Art Decô renovado e cheio de boas sensações. Um novo olhar
do luxo, que permite o uso de materiais nobres mesclados ao plástico, composições inéditas, dramáticas, com
“look” moderno. O mágico passa pela opulência de tecidos volumosos termo-ﬁxados.

É tempo de ser VIBRANT – humor, plástico, gráﬁco, artiﬁcial, “psicodélico”, rápido, esportivo e divertido são expressões que deﬁnem este tema, no qual ‘reciclar’ é o que há de mais moderno nas tendências da moda casa. Ele
nos leva à modernidade do plástico e do acrílico e às cores néon. Formas inspiradas no movimento Menphis dos
anos 1970, que misturava graﬁsmos, humor, espontaneidade, texturas e padrões de desenhos diferenciados e era
considerado “antiestético” naquela época.

Um dos pontos altos do fórum
de tendências foi o fato de mesclar produtos têxteis com objetos
de decoração, mostrando a integração entre todos os elementos
que compõem a decoração de

uma casa. Aliás, essa integração
se faz sentir na similaridade entre
os temas de ambas as feiras. Os
books de tendências, cujas combinações estão reproduzidas nesta matéria, servem como guias de

negócio e orientação dos novos
rumos que direcionam a estruturação estética dos ambientes.
*Alberto Codonho é designer e consultor de estilo em moda casa

Informe publicitário
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INGLATERRA

Spring Fair: mais do que uma
feira para inglês ver
Feira da Primavera consolida o bom humor como um dos principais diferenciais dos produtos

Estampas ﬂorais nas peças em cerâmica conﬁrmam a
tradicional preferência inglesa pelo estilo clássico

Cartões bem-humorados para marcar datas especiais
são bastante difundidos no Reino Unido

De 3 a 7 de fevereiro, o National
Exhibition Centre (NEC), localizado em
Birmingham, segunda maior cidade
da Inglaterra (próxima a Londres – 90
minutos de trem), ofereceu seu espaço para a Spring Fair, que apresentou
uma enorme diversidade de produtos
e novidades no setor de artigos para
casa e em outros segmentos, como
o de jóias e o de cartões. Os números impressionaram: 13 salões, mais
de 4.000 expositores e uma visitação
proﬁssional com cerca de 80.000 pessoas. Com a facilidade de comunicação, que a universalidade do idioma
inglês proporciona, compradores de

todas as partes do mundo estiveram
presentes para ver de perto o que o
design britânico tem a oferecer e conferir as novas formas de merchandising e apresentação dos estandes.
Dividida em três áreas: Giving
(presentes e acessórios), Living (artigos
para casa), Greetings e Jewellery (cartões, licenciados e artigos para festas,
jóias, relógios e metais), a feira também contou com um amplo espaço
internacional, que recebeu o nome de
Brands of China, ou Marcas da China,
onde estavam expostos os mais variados artigos de países orientais.
Independente dos produtos, uma
tendência é clara quando se trata do
mercado inglês: a adesão ao movimento chamado kidult, que integra os
conceitos kid (criança) e adult (adulto).
Na prática, a expressão reﬂete a idéia
de “viver a vida de forma mais leve”,
ou seja, sem aquela preocupação
exagerada que tem causado tanto
estresse nos dias atuais.
Existe uma clássica preferência
inglesa pelas estampas ﬂorais, e isso
transpareceu claramente na feira. Peças de cerâmica com desenhos coloridos de ﬂores e folhas agradam sempre
e têm sua clientela cativa. Os expositores também inovaram na combinação
de cores, como o uso de tons de verde
e preto em artigos para mesa posta.
Uma das principais tendências
apresentadas pelos ingleses e constatadas por diversos visitantes foi a
criatividade dos designs, com humor
e ironia, inﬂuenciando o produto de
forma positiva. O toque informal se
evidenciava até nos lançamentos voltados ao resgate da simbologia dos
anos 1950, “um neovintage mais descontraído”, conforme deﬁniu o coordenador de tendências da Tok & Stok,
Edson Coutinho, que visitou o evento
em busca de novidades.
A preocupação com o design foi
notada também nos utilitários domés-

ticos, que ganham mais graça e colorido, compondo ambientes descontraídos. Para Coutinho, isso se deve ao
fato de a cozinha estar cada vez mais
integrada à sala de estar, o que exige
harmonia com a decoração da casa.
Com relação à possibilidade de
negócios, os expositores são unânimes em aﬁrmar que estar na Spring
Fair é condição necessária para encontrar o mercado de artigos para
casa e presentes do Reino Unido. É
inegável que se trata de uma feira com
grande variedade de produtos e um
número expressivo de expositores.
Para os compradores brasileiros,
a feira vale principalmente como referência de lançamentos. A oportunidade de obter lucros e fazer bons
negócios está em adquirir artigos que
privilegiam o design característico britânico, voltados para consumidores
com poder aquisitivo mais elevado e
que valorizam a exclusividade.
Para mais informações sobre a
feira, consulte nossa página de contatos no ﬁnal desta edição.
Ousadia e versatilidade na composição de
jogos de jantar, unindo tons de verde e preto
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Especial

Parabéns Mickey,
Um brinde para comemorar o cinqüentenário de atuação de uma
das maiores lojas-conceito do mercado nacional e internacional

Solidez e credibilidade não
se adquirem do dia para a noite.
O prestígio alcançado pela Presentes Mickey, que comemora
50 anos de atuação no mercado
de artigos para casa, é fruto de
muito esforço, dedicação e de um
trabalho desenvolvido com extrema seriedade e competência ao
longo dessas cinco décadas. Não
foi à toa que a loja conquistou posição de liderança no mercado e
ganhou a preferência das noivas
na hora de fazer a lista de casamento – além da confiabilidade
na organização e no serviço de
entrega, elas sabem que pacote
Mickey é sinal de presente bonito
e de qualidade.
Vale aqui uma informação
interessante: quem trouxe a feliz
idéia da ‘lista de casamento’ e
a implantou com êxito no Brasil
foi exatamente o senhor Samuel
Cimerman, ou melhor, Mickey
Cimerman, como todos o conhecem. O apelido, recebido da
irmã na infância, acabou virando
seu nome oficial e a marca do
empreendimento. Numa de suas
viagens à França, ele viu as tais
listas nas Galeries Lafayette em
Paris e, com seu aguçado tino
comercial, logo percebeu o alcance de uma iniciativa desse gênero, pioneira no País. O sistema,
lançado em 1960 e adotado por
muitos seguidores posteriormente, tornou-se um dos pontos fortes da loja. “Temos uma média de
300 listas de casamento por mês
e, o que é importante, de um nível
muito bom”, observa o empresário. “Elas correspondem a 80%
do nosso faturamento”.

Por trás dessa estratégia
decisiva para o crescimento da
Presentes Mickey, que conta hoje
com cinco estabelecimentos de
alta categoria na capital paulista
– nos Jardins, em Higienópolis,
nos shoppings Market Place e
Iguatemi e no novo Shopping Cidade Jardim – e atendimento online através de um site com mais
de 10 mil fotos, gerando 25% das
vendas, há uma série de fatores
responsáveis pela evolução da
empresa. O primeiro deles, sem
dúvida, é a história de vida e a
determinação de seu fundador.
Ao lado da simplicidade e do jeito
afável com que trata todos indistintamente – clientes, funcionários
e fornecedores –, as tomadas de
decisão rápidas e o olhar atento
aos mínimos detalhes revelam a
autoridade e a firmeza de quem
nasceu para a liderança e sabe
como conduzir os negócios.

UMA HISTÓRIA DE GARRA E VISÃO
Dá para imaginar um proprietário que, durante 50 anos
consecutivos, faça questão de
abrir e fechar a loja todos os dias,
sendo o primeiro a chegar e o
último a sair? Só isso já mostra
o empenho que sempre caracterizou essa trajetória de sucesso,
iniciada em 1958. Quando perdeu
o pai, aos 19 anos, Mickey resolveu montar uma loja de presentes
no espaço de 25m 2, no bairro do
Bom Retiro, onde antes funcionava a pequena joalheria da família. “Percebi que ainda não havia
comércio de presentes por ali”,
conta. “O começo foi bem difícil.
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desta vez a festa é sua!

Maior conhecedor de artigos ﬁnos para
casa, o Sr. Mickey é uma autoridade no
assunto, principalmente quando se fala
dos mais soﬁsticados produtos e marcas
de cristal, porcelana e prata
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A loja Presentes Mickey da Rua Oscar Freire reﬂete os 50 anos de evolução da empresa

Eu era sozinho, fechava a loja às
seis e meia da tarde e ia entregar os pacotes de ônibus. Para
se ter uma idéia, quando comecei
eu não tinha um par de sapatos,
andava com aquelas alpargatas
bastante comuns na época”.
Foi assim, com poucas condições, mas muita garra e vontade de vencer, que ele conseguiu ir
progredindo aos poucos. Passou
para uma loja maior e, em 1965,
foi para os Jardins; primeiro para
a Rua Estados Unidos, depois
para a Oscar Freire. Preocupado, diga-se de passagem, com a
incerteza de uma nova clientela,
pois não havia nenhum comércio
naquele quarteirão. Até que as
coisas deslancharam definitivamente. “Ampliei, comprei a área
vizinha e dobrei o espaço. Hoje,
estamos aqui com quase 4.000
m2 de área construída e com es-

tacionamento próprio”, orgulhase, sem deixar de mencionar o
valioso aprendizado dos tempos
anteriores: “O Bom Retiro foi uma
escola fundamental para mim. Era
um bairro de imigrantes, de gente que precisava lutar muito para
sobreviver. Acho que tudo o que
se pode aprender de comércio se
aprende lá”.
Devagar e sempre. Nada de
grandes jogadas. É dessa forma
que ele define a expansão dos
negócios. O sucesso, a seu ver,
se deve acima de tudo à credibilidade conquistada. “Nunca fomos
uma empresa de altos e baixos;
nosso crescimento sempre foi firme e constante. Inclusive neste
ano de 2008, cujas previsões não
eram das mais otimistas, o movimento tem sido surpreendente.
Há um princípio que sigo desde
o início: trabalhar com bons produtos e preços justos. E procurei
passar essa conduta para meus
três filhos que, há algum tempo,
começaram a participar dos negócios – abriram novos estabelecimentos e estão evoluindo cada
vez mais. Tenho muito orgulho
deles. A grande expectativa agora é em torno da loja de 1.000 m2
inaugurada no Shopping Cidade

Mickey Cimerman: “Trabalhar com bons produtos e preços justos é um princípio que
sempre orientou nossas atividades”
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No Market Place, uma das lojas que marcam a expansão da Mickey em requintados shoppings centers de São Paulo

Jardim que, acredito, será um
dos shoppings mais elegantes do
Brasil”.

A CHAVE DO SUCESSO
Com uma invejável carteira de
mais de 100 mil clientes, que se
estende não só à cidade de São
Paulo, mas a todos os estados
brasileiros e vários outros países
dos cinco continentes, a Mickey
ganhou projeção internacional. E
conseguiu algo que, para o comércio, é inestimável: fidelidade.
Essa confiança, segundo o proprietário, não se obtém em dois
ou três anos. É um trabalho de
muitos anos, vinculado a um conjunto de atitudes.
Bom atendimento, para ele,
é questão prioritária, o que inclui requisitos como atualização,
diversificação e qualidade dos

“As listas de casamento correspondem a 80% do nosso faturamento”, diz o proprietário da
Presentes Mickey, que trouxe a idéia com pioneirismo para o Brasil
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Peças requintadas e exclusivas da linha francesa Daum, expostas com destaque na loja da Rua Oscar Freire

produtos, atenção e orientação
ao comprador, agilidade e precisão na entrega, retaguarda para
ajudar a resolver qualquer eventual problema. Tudo deve correr
bem, desde o momento em que
o cliente entra na loja até que o
presente chegue corretamente ao
seu destino. Há também alguns
diferenciais, como o espaço do
cafezinho e prêmios para as noivas que atraem um volume maior
de vendas – as que atingem determinado valor chegam a ganhar
a noite de núpcias num hotel cinco estrelas.
“Eu sempre investi muito na
relação humana”, enfatiza. “Não
só com os clientes como com os
colaboradores. Posso dizer que,
aqui, somos uma família. Somos
conhecidos no mercado pela baixa rotatividade. Metade das funcionárias da Oscar Freire tem uns
30 anos de casa. São excelentes
profissionais e têm clientes fixos
que, se for preciso, ficam esperando quase uma hora para ser
atendidos por elas. Uma das vendedoras, por exemplo, aposentou-se agora com 80 anos. Certa
vez, ocorreu um fato curioso –
saiu uma reportagem comentando que esta era uma das poucas
lojas que davam oportunidade de
trabalho a mulheres da terceira
idade. No dia seguinte, havia uma
fila na porta com pessoas de mais
de 60 anos em busca de empre-

Orgulho de ser o maior revendedor da Christoﬂe no Brasil

Cristais de diferentes procedências e estilos

HG Casa 39

go! Respeito e valorizo muito a
experiência dos mais velhos”.

CRITÉRIO NA ESCOLHA DOS
PRODUTOS
Reunindo as mais importantes
marcas dos diversos segmentos em
que atua, a Presentes Mickey conta
com aproximadamente 15 mil itens,
que vão de cristais, porcelanas e
pratarias a eletrodomésticos, acrílicos, artigos de estanho e de aço inoxidável. Uma inﬁnidade de opções,
grande parte importadas, mas também muita coisa nacional de ótima
qualidade. Dispõe de uma coleção
de porcelanas que poucos têm, com
quase 300 modelos das melhores
procedências internacionais.
A qualidade dos produtos, conforme ressalta o empresário, se consolidou como um dos diferenciais da
casa, que foi uma das primeiras a trazer marcas como Baccarat, Lalique e
Christoﬂe – da qual é a maior revendedora no Brasil. Entre vários outros
fornecedores renomados, ele cita
a Cristallerie Strauss, Kosta Boda,
Wolff, Saint James, Fracalanza, John
Somers, Porcelana Schmidt, Vista
Alegre, Porto Brasil Cerâmica, Tramontina, Le Creuset, Saint Louis, Riedel (linha sommelier mais famosa do
mundo) e muitos mais. Num passeio
pela loja, destaca peças exclusivas
lindíssimas, como os cristais decorativos da linha francesa Daum.
Haja energia para atender tantas
solicitações e manter tudo funcionan-

do na mais perfeita ordem. Mas, com
certeza, disposição é o que não falta
ao senhor Mickey, que se encontra
sempre na linha de frente das atividades e quase nunca dentro da própria
sala. É ele que, pessoalmente e com
muito rigor, seleciona e decide todas
as compras junto aos fornecedores.
“Disso não abro mão. Se o produto
tiver qualidade duvidosa, não compro, pois preciso zelar pelo nome da

empresa. Outra coisa importante é
acompanhar as demandas do mercado e manter-se atualizado. Viajo
todos os anos para ver as tendências
e faço questão de ir às feiras do setor.
Inclusive, tenho orgulho de dizer, fui o
primeiro a incentivar o Tarso Jordão a
montar uma feira especializada. Veja o
quanto cresceu, tornou-se uma feira
de nível internacional, que recebe visitantes de todos os continentes”.

Taças francesas de cristal colorido Saint Louis, um luxo na mesa
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Para alegria dos enóﬁlos, diversas opções da Riedel, linha sommelier mais famosa do mundo

Essa visão ampla de mercado,
aliada à condução séria e competente dos negócios, garantiu à
Presentes Mickey um crescimento contínuo e uma estabilidade
que poucos conseguem manter
em 50 anos de atividades comerciais. “Temos artigos de alta qualidade com bons preços, reforçando a tese de que bons produtos
não precisam ser caros”, salienta.
“Vendemos para várias partes do
País e do exterior. A confiança é
tanta que muitos compram por
telefone, e o movimento pela internet cresce dia a dia. Procuramos fazer o melhor, para que o
cliente fique satisfeito e retorne.
Não há melhor propaganda do
que a boca a boca. E os clientes
são nosso maior patrimônio. Tenho uma clientela que já está na
terceira geração: atendi os avós,
depois os filhos e agora os netos
que estão casando”.
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Informe publicitário

Articoli Casalinghi ed Elettrocasalinghi

è la più affermata
•••
e prestigiosa
rivista specializzata nel
settore degli articoli
casalinghi, piccoli
elettrodomestici e prodotti
in plastica. La completezza
dell’informazione,
la diffusione capillare,
la professionalità
redazionale e l’accurata veste
grafica, ne hanno
decretato il successo sin dai
pionieristici inizi nel 1958.
Dopo 50anni, funge da
tramite, a livello informativo
e di comunicazione,
tra l’industria e il commercio
specialistico di riferimento.
Rivenditori, grossisti,
rappresentanti e fabbricanti di
articoli casalinghi,
piccoli elettrodomestici
e prodotti in plastica di tutta Italia costituiscono
il nucleo principale dei lettori
della rivista.

Edizioni Fiera Milano S.p.A.
Via Salvator Rosa, 14
20156 Milano
Tel. +39.02.366092.1
commerciale@fieramilanoeditore.it
Servizio Abbonamenti:
abbonamenti@fieramilanoeditore.it
tel. +39.02.252007212
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Panelas de cobre: mais requinte na
cozinha
Linha Il

Rame, da Ballarini, sucesso no mundo gourmet

Fotos: divulgação

O luxo e o requinte das panelas
italianas Il Rame estimulam o prazer
de cozinhar. Foi exatamente com esse
intuito que a Ballarini, indústria reconhecida no mundo todo pela qualidade de suas peças, desenvolveu essa
linha. Lançada em 2004 na Triennale
di Milano, exposição internacional de
arte, design e arquitetura moderna, o

conceito de seu design evoca o gosto e a atratividade que envolviam a
culinária nos tempos antigos, resgatando o uso do cobre (rame), porém
com tecnologia de ponta.
Nessa união de metais, o cobre
é fundido e o alumínio é prensado, ou
seja, o cobre é ligado por meio de calor e o alumínio é moldado a frio – pro-

cesso que libera menos substâncias
tóxicas no ambiente, além de propiciar
uma base sólida para a correta aplicação do antiaderente na parte interna.
O revestimento utilizado é o Teﬂon®
Platinum DuPont, material de última
geração, reforçado com partículas minerais de alta dureza. A combinação
do cobre com o alumínio proporciona
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O brilho das panelas Il Rame
reﬂete o prazer de cozinhar

HG Casa 47

APROVAÇÃO E RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL
Com aprovação unânime no
mundo gourmet, a Ballarini detém
hoje 30% do mercado consumidor
alemão e 25% do italiano, ocupando posição de destaque internacional em seu segmento. Tudo isso é
o resultado de muito trabalho e a
certeza de oferecer um produto
de alta qualidade. E, para mostrar
que acredita no que faz, a empresa dá garantia de 10 anos na linha
Il Rame.
Os sete diferentes modelos desenvolvidos para a nova linha atendem os mais exigentes chefs de
cozinha. Indicados para o preparo
de carnes, sopas, grãos, peixes e
verduras, que em geral exigem tempo maior de cozimento, as panelas
se distinguem pelo design atraente
e robusto, contando ainda com um
toque artesanal nas alças e cabos
de latão. Para completar, a embalagem faz jus à nobreza do produto, que vem acondicionado em
Ariel Hamoui Maalighi, diretor da Full-Fit:
exclusividade na comercialização da linha

Il Rame

Foto: Danilo Máximo

uma difusão de calor uniforme, otimizando o processo de cozimento.
A história da utilização do cobre
em utensílios de cozinha pela Ballarini remonta aos anos 1930. Fundada em 1889, a fábrica italiana aderiu
ao rame em 1931, introduzindo-o na
produção de potes, panelas e itens
de decoração. Artigos nesse material sempre foram considerados
mais vistosos e decorativos, e as
panelas ofereciam uma vantagem
na hora de preparar os alimentos:
maior agilidade no cozimento. Por
ser um excelente condutor, o cobre não só distribui uniformemente
o calor em toda a base da panela,
como o retém por mais tempo.
A partir da Segunda Guerra
Mundial, com o desenvolvimento de
siderúrgicas de metais mais leves,
como o alumínio, que passou a ser
bastante difundido na época, o belo
material dourado caiu momentaneamente em desuso. Projeto guardado,
mas não esquecido. Mesmo o alumínio apresentando algumas facilidades
na fabricação dos utensílios domésticos, o cobre continuava a fazer parte
do universo nostálgico da Ballarini.
Na década de 1960, surgiu uma
demanda intensa por artigos com
revestimento antiaderente – outra
novidade na época. O desejo de
praticidade tomava conta do mundo
feminino. Donas de casa modernas
buscavam panelas fáceis de usar e
de lavar. Como o alumínio se adaptava melhor ao revestimento Teﬂon®,
continuou a ser empregado em larga
escala. A Ballarini desenvolveu, em
1980, um catálogo completo de artigos de alumínio revestidos com a
camada antiaderente.
Novas gerações assumiram a direção da fábrica italiana, até que, em
2004, a idéia da utilização do cobre
voltou com força total. Veio também
o grande insight: unir o alumínio ao
cobre para produzir uma peça única, que conjugasse as vantagens
dos dois metais e ainda fosse devidamente revestida por uma camada
de material antiaderente da melhor
qualidade. Foram necessários alguns
anos de pesquisas e estudos para se
chegar a um produto culinário próximo da perfeição, que conseguiu integrar estética e função.
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Prática, a frigideira que vem com tampa multiplica seu uso na cozinha

Alimentos frescos e Il

Rame, uma combinação perfeita

Caçarola da Ballarini, um convite à criatividade

elegante caixa de papel especial,
acompanhado por bolsa de pano,
pegadores para cabo e alças e um
detalhado manual de instrução.
Qualidade, beleza e praticidade. Todos esses itens tornaram
as panelas de cobre da Ballarini
objeto de desejo de especialistas
e amantes da culinária. Elas chegaram ao Brasil com exclusividade
pela Full-Fit Importadora, que desde sua fundação, em 1967, participa de feiras e eventos internacionais, garimpando o que há de
mais avançado em lançamentos,
tendências e novidades.
Além da linha Il Rame, que distribui com exclusividade no Brasil,
a Full-Fit oferece ao mercado outros conjuntos da Ballarini: Titanio,
Gli Speciali, Trevi e I Love Cooking.
Cada um deles é composto por
vários modelos e diferentes características. Muitos desses produtos
vêm em caixas individuais, podendo ser adquiridos separadamente.
Numa época em que a gastronomia alcança o mercado de luxo e
requinte, peças de classe como as
dessa tradicional indústria italiana
tornam-se presentes criativos e
muito bem recebidos em qualquer
ocasião.
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EVOLUÇÃO DO PROJETO IL RAME
A idéia da Ballarini de resgatar o
uso do cobre ganhou força durante a
concepção da nova linha de panelas Il
Rame, requintadas e, ao mesmo tempo, funcionais e resistentes. Na parte
externa, nada melhor do que o cobre
para reﬂetir a beleza e o reﬁnamento
que desejavam, sem contar que o nobre material proporciona um cozimento
mais eﬁciente, distribuindo o calor de
forma uniforme. A parte interna, por sua
vez, ganharia maior rigidez e praticidade com o revestimento antiaderente.
Para assegurar a durabilidade almejada nesse processo de fusão, o projeto
incluiu mais uma etapa: uma camada
de alumínio entre o cobre e o antiade-

sem tampa e cabo; caçarola alta com
tampa e alças; caçarola baixa com
tampa e alças; panela alta com tampa
e cabo; panela alta sem tampa com
alça e cabo; panela baixa e arredondada com tampa, alça e cabo; forma
para bolo ou tortas. O design de todo
o conjunto mais uma vez aliou estética e funcionalidade ao combinar as
peças com alças e pegadores anatômicos de latão, feitos à mão e fixados
com rebites encapsulados, nos quais
a elegância e as proporções dimensionais foram criteriosamente estudadas. Resultado: firmeza e segurança no manuseio, eficiência e visual
diferenciados.

1 – camada de cobre, que garante melhor
difusão do calor por toda a peça;
2 – camada de alumínio, que proporciona
melhor adesão do antiaderente;
3 – camada de ﬁxação e reforço com cerâmica;
4 – camada do revestimento de base;
5 – camada intermediária de alta resistência
difundida para toda a panela;
6 – impermeabilização de grande aderência.

rente. O alumínio permite a integração
perfeita dos materiais. Ainda pensando
na qualidade, assinaram contrato com
a DuPont para do Teﬂon® Platinum, de
alta dureza e resistência a riscos, o que
possibilitou à fábrica dar garantia de 10
anos ao produto.
A inovação técnica do design
consiste na sinergia das três diferentes
camadas: uma lâmina quente de cobre
é posicionada sobre uma lâmina de
alumínio. As duas são fundidas, tornando-se um elemento indivisível: cobre de
um lado e alumínio do outro. O revestimento antiaderente Teﬂon® Platinum
DuPont é então aplicado sobre esse
novo material.
A partir desse conceito, foram desenvolvidos sete modelos: frigideira

A linha Il Rame é composta por sete
modelos de panelas, caçarolas e frigideiras,
que podem ser adquiridas separadamente
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TESTADO E APROVADO PELO CHEF

Chef Manuel Coelho

As panelas de cobre da linha Il
da Ballarini foram testadas e
aprovadas para a revista HG Casa pelo
renomado chef Manuel Coelho, que
fez cursos na Itália, especializou-se em
culinária francesa e, com 19 anos de
experiência na área, comanda atualmente o Pellegrino Ristorante. O mestre conﬁrma as qualidades oferecidas
pela união do cobre e do alumínio e a
praticidade do revestimento antiaderente, aﬁrmando que, em sua cozinha,
o produto tornou-se indispensável. “O
grande desaﬁo de quem leva a alta culinária a sério é otimizar tempo e qualidade”, ressalta. “As panelas da Ballarini
conseguem unir esses requisitos, pois
mantêm a temperatura elevada, de forma constante, permitindo o cozimento
rápido e eﬁciente dos alimentos, sem
afetar as propriedades gustativas”.
Manuel Coelho enfatiza que, com o
crescimento do mercado gastronômico,
a fabricação de panelas evoluiu muito no
mundo todo. Hoje é possível contar com
ótimos produtos nacionais e ter acesso a
artigos importados de grande soﬁsticação, como as panelas Ballarini, que vêm
para somar em desempenho e beleza.
Quanto ao quesito qualidade, ele dá uma
dica: “Nem tudo que é preto é antiaderente e nem tudo que é antiaderente é Teﬂon”.
Portanto, optar pela tradição da Ballarini é
a garantia de utilizar um produto nobre,
eﬁciente e de qualidade, sem dispensar o
requinte e a elegância.
Para comprovar os atributos da Il
Rame, o chef fez o teste da panela e dei-

Rame

xou muita gente com água na boca. Ele
revela a receita:

RISOTO DE COGUMELOS
SELVAGENS
Ingredientes (para 4 pessoas):
300g de arroz Carnaroli (tipo italiano)
1 litro de caldo de frango aquecido
150g de parmesão ralado
100g de manteiga
4 tipos de cogumelos:
70g de cogumelos paris
70g de shitake
70g de portobello
70g de shimeji
½ cebola
50ml de vinho branco
100ml de azeite de oliva
Sal e pimenta do reino
Ramos de alecrim para decorar
Como fazer:
Corte os cogumelos em cubos, refogue-os separadamente, tempere com um
pouco de sal e pimenta-do-reino. Reserve.
Pique a cebola e reserve. Derreta a manteiga e doure a cebola. Acrescente o arroz
e frite por alguns minutos. Em seguida,
despeje o vinho branco e mexa. Ponha o
caldo de frango aquecido aos poucos e
mexa sempre, deixando cozinhar por volta
de 12 minutos. Coloque os cogumelos,
o parmesão e conﬁra se o tempero está
correto. Desligue o fogo, acrescente a
manteiga e misture bem. Decore com um
ramo de alecrim e... bom apetite!
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Moda Cores

Menos formalidade, mais humor e
poesia
Cores que evocam o imaginário estarão em evidência na arquitetura e na decoração das casas

A arquiteta Regina Strumpf utilizou a composição CECAL NEOGOLDEN na fachada da
loja Garimpo Fuxique, em São Paulo

Vinte e seis tonalidades – combinações que reﬂetem tendências
mundiais –, selecionadas a partir do
tema “Realizando sonhos” e divididas
em quatro grupos de comportamento, compõem a cartela 2008/2009
do Centro de Estudos de Cor para
a América Latina (Cecal). O material,

editado bienalmente pelo Comitê Brasileiro de Cores (CBC), foi lançado em
São Paulo durante um evento que
reuniu artistas plásticos e proﬁssionais
do setor de produtos para casa.
Fundamentada em amplos estudos
de tendências e aplicabilidade mercadológica das cores, a paleta do Cecal tem

Tendência CECAL LUDIS na loja Andrea
Simioni, em São Paulo

como objetivo indicar os tons da moda
adequados para produtos industrializados. Pesquisas realizadas em vários
países do mundo permitiram uma análise apurada das cores que estarão em
evidência e das matérias-primas disponíveis atualmente, levando em conta a
viabilidade de aplicação e sua adaptação
às exigências do mercado brasileiro.
“As cores selecionadas pelo Cecal incluem os diversos grupos de
tendência. É uma coleção que resulta
de um estudo comportamental e tecnológico e, portanto, entra em sintonia
com os diferentes nichos de mercado”, aﬁrma Érica Taguti, consultora de
cores da Suvinil, que criou tintas para
o setor imobiliário a partir dos tons da
paleta 2008/2009 do Cecal.

DOS CONTOS DE FADA PARA A
VIDA REAL
Inspiradas na cartela CECAL ECOTOM, as arquitetas Zélia Sathler, Rosita Schaeffer e Regina
Polycarpo projetaram o espaço Adega da Casa Cor Espírito Santo Foto: Weverson Rocio

Baseada no Google Black, versão
brasileira do buscador Google com
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Moda Cores

Cores do grupo CECAL MAXIMINI no
projeto do arquiteto Marcelo Rosembaum
para a Casa Cor São Paulo

fundo preto, a coleção de cores do
Cecal está encartada num catálogo
preto, o que demonstra outra tendência: a supremacia dos detalhes sobre
o todo, ou seja, a valorização dos objetos que compõem o espaço. Assim,
utensílios domésticos de formatos e
tons inusitados estarão em alta.
A nova edição da cartela se
inspira na fantasia, trazendo para a
realidade elementos do imaginário.
Para se ter uma idéia, as obras infantis Alice no país das maravilhas
e Encantada influenciam as cores
predominantes. “Neste convite para
explorar o mundo dos sonhos, a formalidade cede lugar ao humor e à
poesia, propiciando toques leves e
pueris a todos os cantos da casa. É
um exercício de extravagância para
os que têm vontade de contestar as
exigências formais do cotidiano”,
diz a designer Elisabeth Wey, presidente do CBC.
Ela explica que uma das composições criadas pelo Cecal, designada como Ludis, ressalta essa
intenção ao abusar de cores fortes
– do laranja tangerina ao azul royal
– e de grafismos coloridos, sugestionada pelo universo das histórias
em quadrinhos e dos desenhos
animados. Outro grupo de tons, o
Maximini, que vai do cinza prata
ao pérola, passando pelo vermelho

chinês, privilegia a estética dos excessos, onde o que vale é a exclusividade. “Esta é uma tendência de
vanguarda, que especula o design
patrimonial, reeditado em novas
dimensões, efeitos óticos muitas
vezes tridimensionais e matériasprimas totalmente originais”.
As duas outras combinações
de cores do Cecal são a Neogolden
e a Ecotom. A primeira, inspirada
no filme A era do ouro (que retrata a
rainha Elizabeth I no seu auge), dá
realce ao dourado, num contraste
interessante com a rotina da vida
moderna e prática. Dentro desse
estilo, a proposta é que copos, xícaras, garrafas e bandejas, enfim,
tudo esteja à vista e à disposição
em uma casa.
Na Ecotom, as tonalidades são
ditadas pela busca atual do homem
pela sustentabilidade e pela sobrevivência no planeta Terra, cada vez
mais devastado, refletida no “naturalismo doméstico” – procura por
aparelhos que consomem menos
energia e por produtos ecologicamente corretos. Os tons verdes se
sobressaem, seguidos do preto e
dos neutros.

AS MAIORES APOSTAS DO MERCADO
Os acinzentados – como o
chumbo, o sépia e o musgo, tonalidades sóbrias e elegantes – serão
bastante usados, ressalta Érica Taguti, da Suvinil. “O prata e o pérola
também estarão em evidência, dentro da tendência dos metalizados.”
Segundo ela, as cores pelle e limão,
que têm um toque esverdeado, o
vermelho chinês, o ameixa e o tangerina, cores fortes e com bastante
personalidade, além do lavanda, a
cor mais clara da coleção, são outros destaques da cartela.
De acordo com a designer de
interiores Lamia Arbx, os projetos
atuais denotam a presença crescente de cores como prata, chumbo, sépia, negro, cobre, dourados,
ameixa e ametista. O contraste dos
brilhos e dos opacos, a seu ver, é
muito agradável. “Aposto no dourado combinado a tons de verde
e ameixa, no prata com ameixa ou
fúcsia, no cobre com tangerina e
chumbo”. Para ela, a cartela do Cecal possibilita harmonias sutis, “que
realmente estimulam o sonho, a liberdade e o lado lúdico da vida”.

IDÉIASaMIL

Desfrutar, Receber e Servir

Distribuidor SIMAX® exclusivo para o Brasil
Made in Czech Republic
www.ricaelle.com.br / Fone: 11 3337-7955
Visite nosso Show Room

Visite nosso stand de 16 a 19 de Agosto na House Gift Fair
Expo Center Norte / Rua 4 - Stand 463
São Paulo - Brasil
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A arquitetura do Cidade Jardim chama a atenção: um shopping com muito verde e luz natural

São Paulo ganha novos
shoppings de luxo
Mais soﬁsticação para o mercado com a abertura do Shopping Cidade Jardim, na zona sul, e do
Bourbon Shopping Pompéia, na zona oeste

shopping. Ela frisa que o espaço
foi concebido para atender uma região desprovida desse tipo de comércio – “os moradores de Cidade

Jardim precisavam atravessar o Rio
Pinheiros para ir às compras”.
O novo shopping surge com
perﬁl luxuoso e diferenciado. Nos
Foto: Gal Oppido

Dois novos empreendimentos
comerciais agitam o cenário paulistano: o Bourbon Shopping Pompéia, centro de compras com 210
pontos comerciais, e o luxuoso
Shopping Cidade Jardim, complexo com 120 lojas que já tem expansão prevista para o próximo ano,
com a incorporação de outros 60
pontos-de-venda. Os dois centros
de compras visam consumidores
de alto poder aquisitivo e prometem gerar muitos negócios.

O SHOPPING MAIS LUXUOSO DO
BRASIL
Instalado num dos mais soﬁsticados bairros de São Paulo, área
que concentra uma população de
renda elevada, o Shopping Cidade
Jardim, empreendimento do Grupo JHSF, deve contabilizar 10,8
milhões de visitantes ao ano. “Isso
dá uma média de 30 mil consumidores de alto padrão por dia”,
destaca Sharon Beting, diretora do

Áreas abertas, no Shopping Cidade Jardim, dão um charme especial ao luxuoso empreendimento
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Construção arrojada, para um público exigente

preferiram instalar os restaurantes
em um terraço, de onde se tem
uma bela vista da cidade.
A arquitetura do local chama
atenção. A JHFS decidiu investir em
um shopping aberto, com as lojas
voltadas para os jardins. “O projeto inspirou-se nas ruas de comér-

Foto: Gal Oppido

seus cinco andares, entre as lojasâncoras, ﬁguram a Livraria da Vila,
com a Casa do Saber, o Spa Cidade Jardim e a Daslu, além da Zara,
da academia Reebok e de sete salas de cinema da rede Cinemark.
Em vez de montar uma praça de
alimentação, os empreendedores

No novo complexo da Cidade Jardim, lojas internacionalmente renomadas

cio das capitais mais elegantes do
mundo e nos centros de maior sucesso no exterior”, explica Sharon,
ressaltando que o shopping possui
áreas ajardinadas abertas, com luz
natural, assemelhando-se ao charmoso Bal Harbour, de Miami, Estados Unidos. Três pisos trazem grifes
de renome nacional e internacional,
algumas inéditas em shoppings e
outras estreando no Brasil.
No grupo dos estreantes, estão a Rolex (relógios), a Sony Style
(eletroeletrônicos) e a Longchamp
(bolsas). Já a lista das brasileiras
que debutam em shoppings inclui
Reinaldo Lourenço (moda feminina), Casa 8 (papelaria) e Tania
Bulhões Perfumes. Ao longo deste ano, chegam as lojas Hermès,
Chanel, Giorgio Armani e Salvatore Ferragamo. No segmento de
artigos e presentes reﬁnados para
casa, a Presentes Mickey terá uma
loja de 1.000m2. Bose (eletrônicos),
Mundo do Enxoval (cama, mesa e
banho) e Loeb Maison (enxovais de
mesa exclusivos) também marcam
presença.
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SUCESSO IMEDIATO
Em estilo contemporâneo, o
Bourbon Shopping Pompéia, que
leva a assinatura do Grupo Zaffari, controlador de cinco shoppings
no Rio Grande do Sul, conta com
oito pavimentos, que consumiram
R$192 milhões, sem levar em conta
o custo do terreno. Possui uma área
de alimentação com 1.200 lugares e
estacionamento para 3.010 veículos.
O empreendimento, que gerou aproximadamente 2.500 empregos diretos e outros 5.000 indiretos, traz para
a capital paulista o primeiro hipermercado Zaffari da rede gaúcha que, no
Sul, conta com 27 estabelecimentos.
O novo hipermercado é uma das âncoras do Bourbon, junto com as lojas
Zara, Renner, Riachuelo, Fast Shop,
C&A, Centauro e Livraria Cultura.
Claudio Luiz Zaffari, diretor do
shopping, explica que 80% das
pessoas que residem nas proximidades pertencem às classes A e B.
“Pesquisas nos indicaram que 25%
a 30% dos consumidores adjacentes ao local se deslocavam para
comprar em lugares mais distantes.
Agora, cerca de 1 milhão de pessoas que moram em bairros como Pacaembu, Sumaré, Lapa, Perdizes e
Alto da Lapa têm rápido acesso ao
shopping”. Desde sua inauguração,
o empreendimento vem recebendo
uma média diária de 40 mil a 50 mil
pessoas, chegando a 60 mil nos ﬁnais de semana.
O Bourbon Shopping Pompéia
apostou alto em cultura e entretenimento para atender ao perﬁl de consumo da região, que abrange inclusive três universidades. Além de dez
salas de cinema Arteplex Cinearte,
traz para o País a primeira sala IMAX,
equipada para reproduzir imagens
em terceira dimensão, que começa
a operar no segundo semestre. Um
moderno teatro com capacidade
para 1.500 pessoas, com palco italiano de múltiplo uso, adequado inclusive para apresentar óperas e musicais,
também será inaugurado na segunda
metade do ano, assim como uma
megastore da Livraria Cultura.
O shopping reserva novidades
interessantes na área de presentes.
A consagrada marca alemã de cute-

O Bourbon Shopping Pompéia pretende atrair um milhão de pessoas residentes na região

laria ﬁna Zwilling escolheu o local
para abrir sua primeira loja do Brasil.
“Até a mobília foi importada”, comenta Zaffari. Quem também estreou no
mercado foi o Espaço Santa Helena,
pertencente ao Grupo Santa Helena, dono da Cleusa Presentes e da
Suxxar. Requintada, a loja de 960m2
possui mais de 20 mil itens, entre
porcelanas, cristais, prataria, acessórios de cozinha, eletrodomésticos
e objetos de decoração. Além disso,
dispõe com exclusividade de grifes
como Cacharel, Versace, Valentino,
Saint Louis e Leonardo. O diretor da
empresa, José Eduardo Sanches,
considera que o espírito arrojado do
espaço combina bem com o público
do Bourbon Pompéia. “Pretendemos atender o consumidor da zona
oeste, carente de uma loja que concentre artigos diversos para casa e
para presentes de forma soﬁsticada
e contemporânea”, diz.
O setor de presentes, decoração e utilidades domésticas também está representado no complexo comercial por outras quatro
lojas: Akhai, Rino Blanco, Zêlo e
Biagallo. Com sete anos de mercado e operações nos estados de São
Paulo e Paraná, a Biagallo abriu sua
quarta loja paulistana no Bourbon.
“Escolhemos o shopping sobretudo
pela localização”, diz Petra Sanches
Pippa, sócia da Biagallo. “Atuávamos apenas nas zonas norte e leste
da capital; agora expandimos para
a zona oeste, num lugar onde há
grande potencial de compra”.

NOVOS INVESTIMENTOS À VISTA
Com o setor varejista aquecido
e as perspectivas de crescimento
nas vendas, os projetos de grandes
centros comerciais para o mercado
de luxo continuam em alta no País.
Além da expansão do Shopping Cidade Jardim, que vai inaugurar mais
60 lojas neste ano, o Grupo JHSF já
anunciou o desenvolvimento de mais
dois grandes empreendimentos:
o primeiro em Salvador e o segundo em Manaus, ambos voltados ao
segmento de renda elevada. Revelou
também que está programado o início do Parque Catarine, na Rodovia
Castelo Branco (SP), de uso misto
(residencial e comercial), numa área
com 7 milhões de metros quadrados,
inspirado nas comunidades urbanas
planejadas que fazem sucesso no
mercado imobiliário norte-americano.

Claudio Luiz Zaffari: “80% das pessoas
que residem nas proximidades do empreendimento pertencem às classes A e B”
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Em estilo contemporâneo, o centro de compras da Pompéia é um shopping vertical com oito pavimentos

E há muito mais novidades
vindo por aí. Só para citar alguns
exemplos, a capital paulistana deverá ganhar outros shoppings luxuosos no próximo ano, entre eles o JK
Iguatemi e o Shopping Vila Olímpia.
O JK Iguatemi, a cargo da Iguatemi Empresa de Shopping Centers,
abrangerá 32,6 mil m2 numa das
melhores localizações da cidade: na
esquina da Av. das Nações Unidas
com a Av. Presidente Juscelino Kubitschek. O projeto inclui duas torres de escritórios e um hotel cincoestrelas, onde deverão circular mais
de 10 mil pessoas diariamente.
O Shopping Vila Olímpia é
uma iniciativa da Multiplan Enpreendimentos Imobiliários, envolvendo
investimentos da ordem de R$120
milhões. Ocupando um terreno de
9.829 m2 na Vila Olímpia, outro local
privilegiado na Zona Sul da capital

paulista, o complexo terá 204 lojas,
cinemas de última geração, teatro,
centro gastronômico com restaurantes especializados e fast food, além
de cinco pisos de estacionamentos.
Embora sejam minoria, as classes A e B de consumo continuam

sendo as mais visadas pela indústria de shopping centers. Como o
custo operacional de um shopping
é alto, os empreendedores calculam que o público de renda mais
alta propicia melhor retorno para
os investimentos.

CONSTRUÇÃO DE SHOPPINGS A PLENO VAPOR
De acordo com dados da
Abrasce (Associação Brasileira
de Shopping Centers), a indústria
de shopping centers, impulsionada pelo aumento nas vendas
do varejo, prevê a construção
de 32 novos empreendimentos
até dezembro de 2009 no país,
atingindo 399 unidades no ﬁnal
do próximo ano. Cerca de 40%
serão implantados no estado de
São Paulo.

Atualmente, 55% dos shopping centers no Brasil estão situados na região Sudeste. No
entanto, em termos percentuais,
a região que apresentou mais
expansão no ano passado foi a
Centro-Oeste, com 17,86%. Nesse período, segundo a Abrasce,
o faturamento do setor cresceu
16%, atingindo R$ 58 bilhões.
Para 2008, a previsão é de um
crescimento de 11%.
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O empreendedorismo ganha
espaço no varejo
Lojistas investem para atender ao novo perﬁl do consumidor

Na análise do consultor Moacyr
Botsman, essas mudanças revolucionaram a forma de o empresariado gerir seu negócio, o que
provocou a profissionalização e,
por conseqüência, a evolução
do ramo de presentes e decoração, que hoje conta com grandes empreendedores. Conquistar
e fidelizar esse novo cliente é o
desafio do varejo, como atestam
os proprietários de algumas lojas
do Brasil.

Fotos: Danilo Máximo

O comércio no Brasil vive hoje
um momento ímpar em sua história.
Os avanços tecnológicos, a globalização e a abertura do mercado à
importação possibilitaram ao público conhecer o que há de mais
moderno no universo de produtos
para casa. Melhor informado, consciente dos seus desejos de compra
e atento aos seus direitos, o consumidor ﬁcou mais exigente, tanto no
que se refere à qualidade dos produtos quanto ao atendimento.

Ambientes soﬁsticados no novo Espaço Santa Helena

ESPAÇO SANTA HELENA
UM CASAMENTO PERFEITO
Um novo conceito de loja, que
une duas marcas reconhecidas –
Suxxar e Cleusa Presentes – em um
único espaço. Esta é a proposta do
Espaço Santa Helena, que teve sua
primeira loja inaugurada em março,
no Bourbon Shopping Pompéia, e a
segunda aberta em maio na esquina
da Rua Oscar Freire com a Rua Haddock Lobo, ambas em São Paulo.

Fotos: Divulgação
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Espaço Santa Helena deixa a rua Oscar Freire ainda mais chique

Linha Versace Gorgona

Segundo o diretor executivo
da empresa, José Eduardo Sanches, foram investidos R$ 4 milhões na loja do Bourbon Shopping Pompéia, que conta com
uma área de vendas de 960m 2 e
dispõe de mais de 20 mil itens,
como cristais, porcelanas, prataria, panelas, acessórios de cozinha, eletrodomésticos e objetos de decoração das melhores
marcas do mercado, nacionais e
internacionais.

Localizada num dos pontos
mais valorizados de São Paulo,
onde se concentra o que há de
melhor no comércio de luxo na
cidade, o Espaço Santa Helena da Rua Oscar Freire recebeu
investimentos de R$ 7 milhões.
Para se ter uma idéia da grandeza do empreendimento, a loja engloba 1,6 mil m2 de área construída, divididos em quatro andares
– o último terá um espaço para
eventos e um restaurante da chef
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José Eduardo Sanches: “Foram investidos
R$ 4 milhões na loja do Bourbon Shopping
Pompéia”

Carla Pernambuco. Os espaços
internos foram concebidos de
forma a favorecer o potencial cenográfico das linhas. Entre eles,
o Espaço Table Design, o Home
Theater Experience, o Sky Lounge e o Lounge de Noivas.
Os sofisticados pontos-devenda apresentam produtos de
homeware com as marcas mais
famosas e de reconhecimento
internacional, como por exemplo: vasos Moser, taças Strauss,
adornos de cristal Rogaska, linha
completa Le Creuset Azul Caribe, porcelana Royal, Mikasa e linha italiana de eletrodomésticos
Smeg, além das grifes Valentino,
Versace e Cacharel.
Para os clientes que estão
em fase de mudança, as lojas do

Grupo oferecem o serviço de armazenagem de eletrodomésticos
por até um ano após a compra.
Para os que residem longe ou não
têm tempo disponível para sair
às compras, existe o serviço personalizado At Home, por meio do
qual um consultor especializado
da rede vai até a casa do cliente,
monta o ambiente solicitado e,
se a proposta for aceita, a venda
pode ser realizada na hora.
Além disso, a empresa oferece serviço de entrega em domicílio, serviço de concierge com
recepcionistas que conhecem diversos idiomas e fazem o primeiro atendimento a clientes estrangeiros e, até o fim do primeiro
semestre de 2008, implantará o
e-commerce.

BIAGALLO: CRESCENDO CADA VEZ MAIS
Sua história começou há sete
anos, quando inaugurou, em São
Paulo, uma loja no shopping Lar

Center, e de lá para cá se expandiu para outros shoppings: Center
Norte, Anália Franco e Bourbon

Beleza e variedade de produtos nas lojas Biagallo

Pompéia, na capital paulista, e
Park Barigüi, em Curitiba. Atendendo públicos com particularida-

66

Negócios

Nas lojas Biagallo, a disposição dos artigos colabora para a melhor decisão do cliente

des e necessidades especíﬁcas, a
Biagallo oferece produtos que vão
de utilidades domésticas a cristais
e porcelanas. A “caçulinha” da
rede é a do shopping curitibano
Palladium e nasce para atender à

demanda de uma cidade que anseia por lojas desse tipo.
Na análise da proprietária Petra
Sanches Pippa, o consumidor está
mais atento a esse segmento, conhece as marcas mais famosas e as

procura como um objeto de desejo.
Para ela, isso é fruto de uma melhora geral na situação do País e da
abertura da economia, que possibilitou a entrada dos importados no
mercado brasileiro.
Com um consumidor mais exigente e informado, o varejo precisa
de colaboradores melhor preparados. “O atendimento é tudo” ressalta Petra. “É isso que diferencia
uma loja ou uma rede. Ser vendedor
requer talento, pois é preciso saber
conversar, conquistar o cliente.”
Ela explica que outra mudança sentida no mercado diz respeito
à faixa etária do comprador: hoje,
o grande número de pessoas que
procura a loja são jovens ávidos
por novidades. Isso sem falar nas
noivas. Para esse público feminino,
a Biagallo oferece um atendimento especial. Um dado interessante
é que uma boa parcela de novos
clientes acaba conhecendo a loja
exatamente em virtude das listas de
casamento.
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UTILPLAST: UMA RELAÇÃO DE AFETO E FIDELIDADE
Criar um espaço que se encaixe a todo perﬁl de cliente e que
ofereça do básico ao soﬁsticado.
Este foi o desaﬁo de Laís Fuzzo Poveda quando assumiu, em março
de 2004, a Utilplast, uma loja com
40 anos de tradição situada na
Alameda Lorena, no coração dos
Jardins, em São Paulo. Claro que
para atingir seu objetivo foi preciso
fazer uma reforma no espaço, trocar prateleiras e vitrines, mas valeu
a pena. Hoje a loja oferece utilidades para cozinha, banheiro, lavanderia e arrumação em geral, além
de produtos diferenciados, mas
essenciais para o dia-a-dia.
A experiência deu tão certo
que motivou a proprietária a abrir
sua segunda loja, inaugurada em
fevereiro à Rua Mário Ferraz, no
Itaim. Nesse novo endereço, num
prédio de três andares, há até um
espaço Gourmet, onde são ministradas aulas de culinária e organização. Os dois estabelecimentos

chegam a atender cerca de 180
clientes por dia.
Um dos pontos altos da Utilplast é a lista de chá-de-cozinha.
Laís afirma que, na hora de adquirir o presente, o comprador
fica conhecendo melhor a loja e
acaba levando outras coisas para
sua própria casa. O interessante
é que, muitas vezes, mãe e filha
vão juntas às compras, demonstrando que a fidelidade dos clientes ultrapassa as gerações.
Outro público que tem se tornado cada vez mais assíduo é o masculino. “Esse novo consumidor tem
algumas características especiais,
faz questão de produtos bons e de
qualidade superior. Ele pesquisa, lê
manual e é mais exigente, pois, em
geral, quando procura algo, é para
seu próprio uso”, ressalta Laís.
A Utilplast também é ponto
de encontro dos chefs de cozinha
paulistanos, que sempre visitam
a loja à procura de novidades e

Utilplast: uma loja que procura atender a todos os gostos

José e Laís Poveda: atendimento personalizado
ﬁdeliza a clientela da Utilplast

utensílios que facilitem seu trabalho. Salvatore Loi, Carla Pernambuco e Renata Braune são alguns
de seus clientes.
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XARMONIX: SENSIBILIDADE NOS PEQUENOS DETALHES
Produtos diferenciados, casuais
e também soﬁsticados, a preços convidativos. É com essa fórmula que a
Xarmonix, na capital baiana, chega à
maioridade. Especializada em presentes ﬁnos e decoração, a marca, que
conta com lojas situadas nos principais shoppings da cidade (Iguatemi,
Barra e Salvador), nasceu pelas mãos
de Marinalta e Pedro Cunha e hoje tem
também a participação das ﬁlhas Kátia
Brandão e Katiane Arcoverde.
A mais nova das três lojas é a do
Salvador Shopping, que ocupa 400m²
e veio ao encontro das necessidades
dos clientes, que demandavam uma
área maior, com espaço para conhecer
as diferentes aplicações dos produtos.
Dispõe também de uma cozinha experimental, onde são feitas degustações de
delícias da gastronomia local, receitas
light e demonstrações dos produtos.
Para Katiane, o mercado está
muito mais promissor, graças ao
avanço da gastronomia e de um maior
interesse pelo universo dos vinhos.
Ela destaca a redução na faixa etária
desse mercado consumidor. “Antigamente só pessoas mais velhas gostavam de comprar coisas para a casa.
Agora, inclusive os casais mais jovens
querem utensílios bacanas para curtir
o lar e receber os amigos”.

Um dos objetivos da Xarmonix é
quebrar o paradigma de que é preciso
viajar para os grandes centros para encontrar produtos diferenciados. “Havia
o conceito de que em Salvador era
impossível encontrar artigos soﬁsticados, importados e de qualidade. Conseguimos mudar isso ao oferecer aos
clientes tudo o que se vê nas melhores
lojas de São Paulo”, ressalta Katiane.
Mas se engana quem pensa
que a rede está voltada apenas para

os produtos importados. É possível
encontrar nas lojas o que há de mais
expressivo na arte popular baiana,
como bonecas feitas de cabaça,
estátuas de baianas de barro e
uma série de objetos de decoração
confeccionados por artistas locais.
A preocupação com a delicadeza
e as minúcias também são parte
da rotina de Katiane. “É preciso ter
sensibilidade a cada detalhe, pois é
isso que faz a diferença”.

A Xarmonix oferece delicadeza e esmero em todos os detalhes
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COQUELUCHE PRESENTES: REESTRUTURAÇÃO E CRESCIMENTO

O mix diferenciado da Coqueluche fortalece sua identidade

Tudo começou com uma pequena loja de souvenirs e objetos de
uso pessoal em Monte Verde (MG),
em 1992. Logo depois, a Coqueluche Presentes abriu sua primeira ﬁlial, dessa vez na cidade do Guarujá
e com um mix de produtos mais voltado para decoração e utilidades domésticas. A experiência de trabalhar
com um público que em sua maioria
é formada por turistas foi bastante
gratiﬁcante e resultou na abertura de
outras ﬁliais no litoral sul paulista.
Embora as lojas tivessem um
bom faturamento, em meados de
1998 o proprietário Marco Antonio
de Andrade sentiu que era hora de
mudar o perﬁl da rede e traçou um
plano de crescimento e reestruturação. “Até então, a Coqueluche
não tinha uma identidade própria
e eu sentia que era necessário ter
um mix diferenciado, que atendesse
aos anseios dos consumidores”.
A resposta foi tão imediata que
ele decidiu investir na capital paulista, montando uma loja de 500m² no
bairro do Morumbi. Nesse espaço,

os clientes encontram uma variedade de produtos maior que nas
outras lojas da rede, e ainda nos setores de cama, mesa e banho. Há
também um espaço gourmet, onde
são ministradas aulas aos sábados
com chefs reconhecidos.
O dono da Coqueluche Presentes observa que o comprador hoje é
mais exigente e informado, por isso
não aceita preços abusivos. “De-

fendo na minha rede o slogan ‘você
quer, você pode’. Por isso, pratico o
preço justo, aliado ao atendimento
diferenciado e, claro, com produtos
de qualidade”.
Atualmente, Marco Antonio comemora o bom desempenho de suas
sete lojas, distribuídas nas cidades de
São Paulo, Praia Grande, Santos,
Marília, Campos do Jordão e Guarujá
(onde possui dois estabelecimentos).

Marco Antonio de Andrade: “Você quer, você pode”
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VILLA CUCINA: UMA HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO
Foi com pouco mais de 23
anos, depois de trabalhar em uma
importadora que atuava no setor de
utilidades para casa e cozinha, que
Fabrício Zanirato decidiu montar
sua primeira loja.
Empreendedor, Zanirato apostou num segmento que já conhecia
– foi assim que, em 1999, surgiu a
Villa Cucina no Shopping Market
Place, em São Paulo. Para ele, havia uma carência do consumidor
por lojas que oferecessem produtos
mais focados no dia-a-dia e foi esse
o perﬁl que adotou.

A estratégia foi tão acertada que,
já em 2002, ele abriu sua segunda loja,
dessa vez com o nome de Emporium
Presentes, no Shopping Morumbi e,
em 2006, no Shopping Jardim Sul.
Desde o ano passado, a marca está
presente também no interior do estado, em Campinas (Shopping Iguatemi) e em Ribeirão Preto (Shopping
Ribeirão), sendo esta última em sociedade com o empresário Gustavo
Danielides. Cada nova loja representa
um investimento de cerca de R$ 400
mil apenas na parte estrutural, sem
contar o ponto e os utensílios.

Fabrício Zanirato, proprietário da Villa Cucina

A loja oferece o que há de mais moderno no segmento

Fachada da Villa Cucina no Shopping
Market Place

Otimista com o desenvolvimento
do comércio eletrônico, Zanirato decidiu investir nesta área para buscar
clientes que estão fora de sua abrangência geográﬁca. Na loja virtual,
oferece uma gama de produtos que
são entregues em todo o Brasil. “O
crescimento econômico e um maior
acesso às outras culturas contribuíram para o aquecimento das vendas
nesse segmento”, aponta. Em sua
análise, o consumidor atual é mais
informado e exigente, o que demanda proﬁssionais especializados.
“O perﬁl do vendedor também
mudou: hoje é preciso conhecer melhor os produtos ligados ao vinho e ao
café, por exemplo. Visando atender
melhor o cliente, estamos sempre em
contato com os distribuidores para
oferecer cursos à nossa equipe”.
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STRUCTURE: INOVAR É FUNDAMENTAL

Da fachada à exposição dos produtos, o design bem planejado é o ponto forte na Structure

Viajar quatro vezes ao ano para
participar de feiras internacionais,
sempre em busca dos últimos lançamentos mundiais para oferecer
aos seus clientes peças originais e
diferenciadas. É com esse compromisso que surgiu há 16 anos a loja
Structure, que hoje conta com cinco estabelecimentos no interior de
São Paulo, nas cidades de Limeira e
Campinas.
Como, em sua opinião, o que
existia nesse mercado era muito tradicional, a proprietária Cristiane Soares

Masutti optou por lojas com um perﬁl
mais moderno e atual. Para as listas
de casamento, criou uma loja virtual.
Com isso, mesmo o convidado estando fora do Estado ou do País, ele contará com a facilidade de ter o presente
entregue diretamente na casa dos
noivos – as vendas on-line cresceram
mais que o dobro de 2007 até agora.
Para Cristiane, é fundamental
estar atenta às mudanças do mercado e de seu público-alvo, que
hoje inclui também pessoas solteiras e separadas. “É comum os ho-

mens entrarem na loja para comprar
panelas ou demais apetrechos para
a casa. Eles, muitas vezes, querem
preparar um jantar para a namorada
e fazem questão de ter tudo perfeito, nos mínimos detalhes”.
Além dos mais de 10 mil produtos, o consumidor também encontra
na Strucuture um atendimento especial: toda a equipe de vendas passa
por uma série de treinamentos para
esclarecer as dúvidas sobre cada
utensílio e também orientar o cliente
a fazer uma compra completa.

Informe publicitário

74

Negócios
CASAS GOIANITA: NO CORAÇÃO DO BRASIL, NO PLANALTO CENTRAL

A Goianita se orgulha da variedade de seu mix

Nascida no meio do cerrado brasileiro em 1952, a rede Casas Goianita
possui seis grandes lojas na capital
de Goiás. Entretanto, para o proprietário Carlos Alvarenga, o tamanho
dos estabelecimentos não é o único
diferencial da rede, que atende aproximadamente 25 mil pessoas por mês.
“Temos um estoque que prima pela
variedade de produtos, oferecendo ao
cliente tudo o que ele deseja.”
O maior empreendimento da
Goianita foi a ﬁlial de 2 mil m2, aberta
em 2007, que recebeu investimentos
de R$ 1,2 milhão – sem contar os produtos. Entre os planos para 2009, está
a inauguração de uma loja no bairro de
Campinas, também em Goiânia.
Segundo Alvarenga, o comércio varejista mudou muito nos últimos

anos, mas a principal transformação
ﬁcou por conta do consumidor. “Um
bom exemplo é o perﬁl da mãe, que
hoje, em geral, não quer mais ganhar
utensílios de casa tradicionais. Se você
presenteá-la com um aparelho de jantar de porcelana ou um faqueiro especial, ela vai gostar, mas precisa ser algo
muito diferenciado”. O público masculino também evoluiu: os homens estão
mais voltados para o ato de cozinhar e
boa parte dos pais adora receber um
utensílio doméstico de presente.
O forte da Goianita é a lista de
casamento, que corresponde a 95%
das vendas de presentes. Por isso, a
empresa se preocupa em manter um
pessoal especializado para atender
as noivas, tanto na hora de elaborar a
lista quanto na troca dos presentes.

ESCORIAL: VISÃO DE MERCADO E PERSISTÊNCIA
O ponto de partida da Escorial
foi uma pequena lanchonete no bairro
Comércio na capital baiana, há mais
de 30 anos. Hoje, com quatro grandes
lojas de produtos para decoração, Elvira Perez, dona da rede, se orgulha
em contar sua trajetória: “Vim da Espanha muito pequena e fui criada aqui.
Desde cedo, aprendi a dar valor às
pequenas conquistas. E foi com muito
trabalho e dedicação, que eu e meu
marido ampliamos nosso empreendimento e cativamos o mercado”.
Após a primeira loja ter se revelado
um sucesso, Elvira tomou gosto pelo

comércio e foi incrementando, aos poucos, seus negócios. A empresa segue
um lema: a união da família faz a força.
Conforme a rede ia crescendo, o casal
pedia ajuda aos ﬁlhos, envolvendo a todos. “O intuito sempre foi unir a família e
criar laços entre todos nós e as nossas
lojas, para que pudéssemos perpetuar
o que erguemos com esforço e persistência”, aﬁrma a empreendedora. Nesse compasso, foram inauguradas mais
três unidades da rede Escorial, que hoje
totaliza duas lojas nos bairros Comércio
e Barra, e mais duas nos Shoppings
Barra e Iguatemi, todas em Salvador.

Mesmo sendo especializada
em presentes soﬁsticados, pratarias,
cristais, baixelas, listas de casamento e de chá-de-cozinha, a Escorial
nunca deixou de oferecer artigos
que atendam a todos os bolsos. E
promete uma novidade para breve:
procurando agregar valor à clientela,
a rede está investindo na junção de
um café a uma das lojas, o que resultará no Escorial Café, um espaço
que será reservado para eventos e,
naturalmente, para atrair e atender
com mais qualidade e conforto seus
visitantes.
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Veja, nas próximas páginas,
as novidades disponíveis no
mercado brasileiro em todos os
segmentos de artigos para casa.
Variedade em acessórios de
decoração, eletrodomésticos
com tecnologia de ponta, muito
charme nos produtos de mesa
posta, diversos estilos de móveis,
utilitários domésticos práticos e
inovadores, presentes para todos
os gostos e a última palavra em
moda têxtil.
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Fotos: divulgação

Informação é
a alma do negócio
Enquanto os fabricantes investem em altas tecnologias e beneficiam o consumidor com maior segurança e praticidade, é fundamental
que o lojista se mantenha a par de todas as novidades do mercado.
Já se encontram disponíveis produtos de silicone que suportam
até 210ºC de temperatura, utensílios de plástico que, além de resistentes, têm o brilho e a transparência do vidro, e panelas que toleram
as mais diversas fontes de calor, como fogões a gás, elétricos, radiantes, halogênios e de indução.
O acabamento envernizado também foi aprimorado: para não
prejudicar a saúde, utiliza-se agora verniz atóxico nos produtos. Além
disso, pesquisas comprovam que materiais como a madeira e o aço
inox dificultam a proliferação de bactérias e são, portanto, indicados
para a fabricação de utilitários de cozinha.
Para o vendedor bem informado sobre as novidades tecnológicas disponíveis no mercado, será uma tarefa fácil mostrar ao consumidor que o
dia-a-dia doméstico pode ﬁcar cada vez mais agradável e seguro.

utilidades

domésticas

utilidades domésticas

Mercado
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Colheres para salada Melamina
Multi Salad, da Urban

Taça para vinho, da Kos Acrílicos, com
a resistência e o brilho do acrílico

Foto: Letícia Remião/Divulgação Coza

Petisqueira de cerâmica com
divisórias, da Rojemac

De ferro fundido e cerâmica, a panela francesa Mussel, da
Abdalla Imports, é especíﬁca para o preparo de mexilhões

As travessas de plástico polido, da Coza, não quebram,
são recicláveis e podem ir à máquina lava-louças

Pratos, bowls e travessas compõem a
linha Madison, da Cerâmica Scalla

Kit para caipirinha Premium, da
Tramontina, vem com copo de vidro,
base lateral, prancha e amassador

Linha de talheres Marselha Titanium,
da Tramontina: maior durabilidade e
resistência à corrosão

Conjunto de alumínio para banheiro, da BMC Alumínios

Champanheira de prata com capacidade para três garrafas, da Wolff

domésticas

Cestos para roupas, sacolas organizadoras e
porta-utensílios de aço niquelado e nylon. Linha
Biancheria, da Forma Inox

utilidades

Refratário revestido com Teﬂon da linha Marinex,
da Santa Marina

utilidades domésticas
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acessórios de d ec o raç ão

acessórios de decoração

Misturar e combinar!
A ﬁm de agradar o exigente consumidor moderno, os
fabricantes de acessórios para decoração têm explorado
as tendências mundiais mais expressivas. Entre elas, destaca-se o charme de detalhes rústicos mesclado a estilos
diversos e as experimentações com novos materiais, como
as combinações ouro/murano e metal/tecido.
O acabamento rústico pede uma base com tons mais
naturais, como verdes e marrons, permitindo composições
harmoniosas com cristais e peças de cores fortes, como o
vermelho – muito em alta nos setor de houseware.
Quanto aos materiais, os sintéticos ganham força e substituem com perfeição o efeito de clássicos como a madeira e
o vidro. Outro tipo de matéria-prima cuja aplicação tem aumentado muito é o alumínio, que, quando bem combinado,
adapta-se perfeitamente a vários estilos e ambientes.

Última palavra em design contemporâneo, a
luminária Boreal, da Bronzearte, proporciona um
fantástico efeito óptico

Painel com textura acrílica
impermeável, da Art Quadro,
ideal para ambientes externos

Multifuncional, a linha 098, da Cristais Hering, pode ser composta
como vaso solitário, como dois castiçais ou como um pequeno
vaso e um castiçal

Centro de mesa Gota, da U.M.A. Unique Materials: cristal soprado
na forma mais pura, qualidade internacional em óxidos alemães
Foto: Caddah

Garrafas decorativas, da BMC Alumínios: uma
harmoniosa mescla de alumínio e tecido
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Visual retrô e
tecnologia moderna
nos rádios e toca CDs,
da Ribeiro e Pavani

Produzidas artesanalmente com madeira
tratada, as bonecas mensageiras, da
Trevisan Trading, transmitem a riqueza das
tradições orientais

Nos castiçais Twist de cristal Bohemia,
da Dayhome, o design sinuoso oferece
movimento às peças
Porta-revistas Búzios, da Oregon

Luminária feita artesanalmente,
da Helizart

Peças decorativas, da
Fabiamce: estampa
com tons da moda

Delicadeza e luxo na mistura de murano com ouro, da Cristais di Murano

acessórios de d ec o raç ão

Bonecas de
cerâmica pintadas
à mão, linha Preto
e Branco, da
Frynea Art

acessórios de decoração

Abajur Wood-Bal, da
Startec, de cerâmica
com efeito de madeira

Com desenho da artista plástica
Marinela Goulart, a luminária Flor,
da Imaginarium, é produzida com
cristal e alumínio retorcido
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Fotos divulgação

Toque especial
aos ambientes

Almofadas com estampa
adamascada, 100% algodão,
da Casa Bela

Cortinas, tecidos, tapetes, almofadas e artigos de cama, mesa e
banho são essenciais para dar o toque ﬁnal na decoração da casa.
Mas, para coordenar os têxteis com os diversos itens da casa,
como móveis e acessórios de decoração, é preciso saber trabalhar
estilos, estampas e cores.
Os motivos orientais complementam as peças mais rústicas e são
a última palavra em decoração na Europa. As estampas coloridas também se sobressaem como ótima opção, pois proporcionam um clima
harmônico e se adaptam bem a qualquer ambiente.
Prezando a qualidade dos produtos e o conforto dos consumidores,
os fabricantes apostam no uso de algodão puro e de camadas de espuma,
que garantem alto grau de maciez, na adição de protetores contra ácaros e
mofo, que previnem doenças respiratórias e alergias e, no caso dos tapetes,
nos seguros revestimentos emborrachados e antiderrapantes.
Os tapetes Shaggy – de pêlo alto, agradáveis ao tato, bastante requisitados nas estações frias –, surgem em novos formatos, como o
redondo e o oval. Os conjuntos de cama também chegam bem a tempo
de agasalhar neste inverno, com atenção especial às colchas, mantas e
edredons estampados.

Colcha Kilt (100% algodão), da Cinerama. Disponível nos
tamanhos casal, solteiro e king

Linha coordenada Tropical Azul, da Abdalla Collection:
jogo de cama com tecido 200 ﬁos e conjunto de banho
100% algodão

Conjunto de cama Régence, da Marken Fassi
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Capas para almofada tailandesas. Linha Chiang Lisa, da Til Importados

têxtil

têxtil

Corrigindo o equívoco da última edição: a foto
acima corresponde à linha Natural Bambu,
fabricada pela Teka. Confeccionadas com ﬁbra
de bambu, as toalhas oferecem proteção contra
raios UV

Tapete Colors Oval (100% algodão), do Studio Trama,
ideal para quartos e banheiros

Feito à mão, o tapete Patchwork, da Zalla Tapetes, é forrado com espuma, vem com
antiderrapante e proteção contra ácaros e mofo

Jogo americano e trilho de mesa Cor e Estilo Ramos,
de 100% algodão. Linha Table, da Copa & Cia

Cortina de plástico Secret, da Formas Y
Colores, com proteção antifungos
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Temas e estilos diversos

móveis

m ó v ei s

Preservação ambiental ainda é um dos principais temas em pauta no setor de móveis. O emprego de madeiras
certiﬁcadas e ﬁbras é freqüente, com prioridade por estilos
mais rústicos e uso de cores que remetam à natureza – tons
terrosos, verdes e marrons.
O espírito oriental também vem inﬂuenciando diversos
segmentos da decoração e chega agora ao âmbito dos móveis, trazendo nas cores e nas formas a tradução dessa autêntica cultura. A riqueza nos detalhes, nas cores e nas estampas
permite um toque sutil e delicado às peças, que podem ser
facilmente combinadas com itens de design ocidental.
Outro tema muito explorado pelos fabricantes é a mescla
do estilo retrô com requintes de modernidade. Neste cenário,
encaixam-se as releituras das criações de grandes designers,
o uso de materiais inusitados, como o acrílico, o poliuretano e
a ﬁbra de vidro, além da criatividade do desenho nas peças.
Cadeira com design oriental e alto padrão de
qualidade, da Casa Presser
Madeira Pinus e ferro na poltrona
Arapuã, da Reginez

Poltrona Double, de ﬁberglass e assento
estofado com couro, e poltrona Swan Pintada,
de ﬁberglass, com pintura automotiva, da By Art

Fibra natural de junco no sofá Ásia, da Natureza Móveis

Feito de ﬁbra sintética, o
conjunto Dubai, da Aluminas
Móveis, pode ser usado em
áreas externas

Jogo de ﬁbras e tramas no
conjunto para sala de jantar, da
Ribeiro e Pavani

Poltrona Ana e poltrona Onix, da Oregon Estofados

móveis

Conforto, resistência e design nos móveis de poliuretano da Villa Design: puff Bola e
banqueta Space Bar, ideal para bares e balcões

m ó v ei s
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Lojistas: atentem para a
qualidade!
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eletrodomésticos
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Qual é a prioridade na escolha do eletrodoméstico ideal: custo-benefício, design atraente, tecnologia de ponta ou preocupação ambiental? E se
todas essas características estivessem reunidas em um só produto?
O constante incremento das tecnologias disponíveis no mercado ressalta aos fabricantes a necessidade de desenvolver equipamentos cada
vez mais inovadores, o que torna a concorrência acirrada no setor.
Na área de áudio e vídeo, por exemplo, a qualidade de deﬁnição dos
sinais modernos é impressionante. As lava-roupas também não ﬁcam atrás
– já regulam automaticamente a quantidade certa de água para a lavagem!
E não é só isso: em alguns aparelhos um botão apenas dá o comando de
todas as funções; outros funcionam tão silenciosamente que sua operação
é quase imperceptível.
Há um grande aumento também na oferta de eletrodomésticos que
não agridem o meio ambiente. Aﬁnal, a preocupação com o uso racional
dos recursos naturais, que já vem se ﬁrmando há algum tempo, aparece
como ponto forte de muitas empresas.
Quanto ao design, é importante ﬁcar atento às tendências do setor: o
aço inoxidável, por ser higiênico e apresentar uma aparência soﬁsticada,
ainda é o material mais usado; o vermelho imperial é a cor do momento,
seguida pelos tons cromado, branco e ônix; e, conﬁrmando a inﬂuência do
estilo retrô encontram-se ainda releituras de aparelhos da cozinha americana do início do século 20.
O sonho da criançada virou
realidade! Pipokids e Chocokids, da
Arno: máquinas de fazer pipoca e
chocolate

Ícone da cozinha americana,
a batedeira Stand Mixer, da
KitchenAid, chega ao Brasil.
Com movimento planetário,
possibilita moer,
fatiar, triturar, fazer
massas, sorvetes e
muito mais

Liquidiﬁcador Osterizer,
da Oster, na cor da moda,
com design retrô e lâminas
super-resistentes de aço inox.
Distribuído pela Alimport

O aspirador LAS3000, da Black & Decker,
possui o sistema de ﬁltro HEPA, que
devolve o ar mais limpo ao ambiente
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Home Theater da linha Bravia
(modelo DAV-IS10), da Sony. Alta
potência sonora em caixas acústicas
de apenas quatro centímetros

Coifa com operação silenciosa, motor de três velocidades e
ﬁltro de alumínio lavável, da Tramontina

Caixas de som para
computador com design
supermoderno (modelo
MP300), da Ediﬁer

Adega termoelétrica, da Dynasty
(modelo 25126, para 18 garrafas),
comercializada no Brasil pela
Full-Fit. Compartimento duplo,
com temperaturas distintas

Refrigerador 570 L Titanium, da LG Eletronics: painel
digital, tratamento antibacteriano, controle inteligente
de temperatura e baixo consumo de energia

Lava-roupas Ative! Sexto
Sentido, de aço inox, da
Brastemp. Informa o tempo de
lavagem, ajusta a quantidade
ideal de água e reduz os
amassados da roupa
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m esa p o st a

A elegância dá o tom

Jogo de aço inox da linha
Ciclo com 14 peças, da
Tramontina

Seguindo uma tendência que se conﬁrma na Europa, os fabricantes têm
apostado no preto e no branco como um dos estilos elegantes para a composição da mesa. Outra moda nas vitrines são as estampas com inspiração oriental, que aparecem com as cores do momento.
Matérias-primas tradicionais no segmento de
mesa posta, como a porcelana, o cristal, a prata
e o aço inox, recebem combinações interessantes
com resina, plástico, madeira, entre outras.
Em meio às inovações de materiais e cores, os
aparelhos de jantar ganham também novos formatos.
Fugindo um pouco do lugar-comum, ou seja, dos pratos e travessas redondos ou quadrados, os fabricantes
trabalham o dinamismo das formas e elaboram peças
com linhas orgânicas, que dão idéia de movimento.
Além das características estéticas, o mercado prima pela
praticidade dos produtos. Para fazer frente ao intenso ritmo de vida contemporâneo, os produtos oferecem fácil manipulação, durabilidade, resistência ao
microondas e à máquina de lavar louças, requisitos fundamentais para o consumidor atual.

Sousplat estampado Melamina Vine,
da Urban

Estampa preta e branca e inspiração oriental no conjunto de 20 peças Soho, da
Casamiga, distribuído pela Alimport

Praticidade e soﬁsticação: sousplat
de resina, da Ribeiro e Pavani
Taças da Cristais Hering: delicadeza nas hastes facetadas e na lapidação.
Linha 778

Conjunto Set Sushi Kyoto, da
Forma Inox: pura harmonia na
mescla do aço com a madeira
certiﬁcada

Aparelho de fondue giratório com 6 potes
de aço inox, importado pela Full-Fit
Jogo de jantar de cerâmica, da Rojemac: 20 peças com design supermoderno

Kit completo para mesa, da Petit Atelier. Guardanapos
de cambraia de linho, anéis para guardanapo, jogos
americanos, bandejas e sousplats

mesa posta

m esa p o st a
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Mercado
Nacional

presentes

Fotos divulgação

p resent es

Presentear com estilo

Luminária decorada com o simpático
personagem Amor Bandido, da Imaginarium

Para acertar na escolha do presente ideal, o primeiro passo é
analisar o perﬁl do presenteado.
Produtos mais descontraídos, que incorporem o bom humor
como característica principal, são uma aposta certa para os estilos
irreverentes. São inúmeras as propostas, com vários formatos, funções e cores, que unem diversão e beleza numa mesma peça.
Para os que curtem um clima de nostalgia, as peças
ricas em detalhes, as releituras, as miniaturas e os objetos
em estilo retrô – muito em alta nos setores de houseware
e giftware – são ótimas alternativas.
Se o gosto for mais requintado, que tal itens de tabacaria ou
acessórios para uma boa degustação de vinhos? Neste caso, a
qualidade dos produtos é imprescindível: são apreciadas matériasprimas mais nobres, como a madeira maciça e o couro.
Além desses, os clássicos objetos de decoração, como
porta-retratos e pequenos vasos, são sempre uma boa opção.
Isqueiro de mesa
Baralho, feito de
cerâmica, da Urban

Porta-retrato A232, da Dayhome: seu sistema
rotativo permite expor as fotos em ângulos diferentes
Porta-retrato Amigas para Sempre, da Geguton

Conjunto para jogo de
Pocker (200 ﬁchas) com
maleta de alumínio, da
Full-Fit

Kit Trio Vazado, da MM Designers. Opção ideal para presentes corporativos

Maleta de couro croco para vinho, da Oruam.
Forrada com cetim, vem acompanhada de
abridor, corta-gotas, dosador e tampa

Porta-retrato ornamentado com
mosaico de osso, da Zona Livre

Miniatura de lata, da Ribeiro e
Pavani: réplica perfeita da antiga
Vespa 150 cc
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House & Gift Fair South America

A maior feira proﬁssional de artigos
para casa da América Latina
Negócios não se tornam mais diretos do que isso

Foto: Divulgação

Expositores de todo o Brasil e de vários outros países apresentarão, em seis salões especializados, os
principais lançamentos do ano nos segmentos de utilidades domésticas, mesa posta, têxteis, acessórios de
decoração, movelaria e presentes. De 16 a 19 de agosto, fabricantes, distribuidores, lojistas e compradores
do mundo inteiro estarão reunidos nesse grande evento, que propicia informação, atualização, contatos e
negócios nacionais e internacionais.

Especial

Foto: Divulgação

House & Gift Fair South America

É hora de se atualizar e fechar negócios
O mercado de artigos para casa
está vivendo um de seus momentos
mais prósperos. Com o excelente desempenho registrado em 2007 e as
vendas se mantendo aquecidas neste primeiro semestre de 2008, o setor como um todo vem evoluindo de
forma extraordinária. Os avanços se
fazem sentir em todos os aspectos,
desde os modernos processos de fabricação, materiais e tecnologias, até
a beleza, criatividade e funcionalidade
dos designs. Em dia com o que há de
mais atual no mundo inteiro, tanto no
tocante à produção nacional quanto
aos importados, o mercado brasileiro
nunca esteve tão bem suprido.
É essa rica diversidade que os
mais de 900 expositores apresentarão de 16 a 19 de agosto de 2008
na 37ª House & Gift Fair, maior feira
proﬁssional de produtos para casa
da América Latina. Organizado e realizado pela Graﬁte Feiras, o evento
reúne fabricantes nacionais e internacionais, distribuidores, importadores
e prestadores de serviços, atraindo
lojistas e compradores qualiﬁcados

de todos os estados do Brasil e de
vários outros países, além de representantes da mídia especializada de
diversas partes do mundo – o número esperado de visitantes para este
ano já beira a casa dos 50 mil.
Visando facilitar a localização
dos expositores no amplo pavilhão
do Expo Center Norte, que ocupa 46.000m2, os estandes estarão
compostos em seis salões especíﬁcos: Eletro House (eletrodomésticos,
eletroportáteis, imagem e som); In
Domus (iluminação de interiores,
ﬂores e paisagismo, acessórios para
decoração, quadros e molduras, artesanato); Linea Domus (movelaria
para ambientes internos e externos

de residências e escritórios); Têxtil
House (cama, mesa e banho, tapetes, tecidos e revestimentos); Utility
House (mesa posta, utensílios de
cozinha, limpeza e organização doméstica) e World of Gifts (presentes
corporativos, papelaria ﬁna, malas e
acessórios de viagem). Dessa forma,
os compradores podem traçar o roteiro mais adequado aos seus interesses, otimizando sua visita. Para
aqueles que atuam no setor, a oportunidade de contar com uma mostra
tão ampla é estratégica, pois permite
conferir lançamentos e tendências,
estabelecer contatos valiosos, fechar negócios vantajosos e renovar
os estoques.

CULTURA JAPONESA
Em homenagem ao centenário da imigração japonesa, a House & Gift Fair
deste ano dedica um espaço exclusivo para produtos com design típico
daquele país. Os visitantes poderão

conhecer um pouco dessa cultura
oriental na mostra que reúne artigos
de cozinha, decoração, presentes,
móveis e vários outros objetos que
retratam uma casa japonesa.
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Intensos preparativos

In Domus (iluminação de
interiores, ﬂores e paisagismo,
acessórios para decoração,
quadros e molduras, artesanato)

Foto: Fábio Lara

Para atender a um mercado
competitivo e exigente, os artistas
plásticos e designers vêm dando
asas à imaginação. Os acessórios
de decoração esbanjam originalidade, beleza e ousadia na mis-

André Terassi, da 2A Cerâmica, lança uma
linha assinada de trabalhos esmaltados

tura de materiais. Um dos fatores
levados em conta é o conceito de
integração na composição dos
ambientes. “Temos desenvolvido,
nas nossas linhas rústicas de cerâmica, texturas diferentes, algumas
inclusive usadas em paredes, em
tonalidades que vão do branco ao
marrom, com esfumaçados e detalhes em frisos”, ressalta o designer
André Terassi, diretor da 2A Cerâmica (Porto Ferreira, SP). “E vamos
trazer inovações na feira de agosto,
como a linha assinada de trabalhos
esmaltados”.

esmaltada e madrepérola, misturados a materiais como alumínio,
madeira e resina. “Estamos sempre
de olho nas tendências mundiais”,
observa Fátima Freitas, uma das
proprietárias. “Hoje a decoração é
mais solta, o que dá maior liberdade
ao designer”.
Aliás, brilho é o que não falta nas
inspiradas criações de Eliza Bravim,
da Helizart (Belo Horizonte, MG).
Lustres de ﬁos de prata, de paetê,
de macramê, de crochê, de lata, de
alumínio... “De materiais nobres a
tampinhas de garrafa”, diz a bemhumorada artista, que menciona
ainda, com orgulho, suas singulares
dançarinas de cabaré. Nas peças
montadas com pedras de cristal –

Maria Cecília Maia Rosa, da Cecília
Rattan: montagens originais de quadros

Integração é palavra de ordem
também nas arrojadas montagens
de quadros e gravuras. Em meio às
novidades que está preparando, a
Cecília Rattan (São Paulo, SP) apresenta uma série de propostas originais, como molduras incorporadas às
gravuras – “O desenho da gravura se
estende à moldura, em dois planos”,
explica a artista plástica Maria Cecília
Maia Rosa –, gravuras sobrepostas
em madeiras ripadas, jogos de quadros se complementando com tons
combinados, para espaços maiores,
passe-partous originais, charmosas
molduras de cipó pintadas com tons
do quadro e muito colorido para brindar a primavera e o verão.
A Antica (Jundiaí, SP), que tem
grandes painéis de MDF entalhados,
com pintura artesanal, e uma rica
variedade de objetos como luminárias, esculturas e vasos de várias
dimensões, geralmente com tons
suaves e neutros, acrescentou brilho
às suas linhas rústicas com o uso
de folheação de prata. Nas linhas
contemporâneas, vem ampliando o
uso de vidro, mosaicos, cerâmica

Fátima Freitas, da Antica, antenada com
as tendências mundiais

Foto: Carlos Ribeiro

Os visitantes vão se surpreender
com a variedade e as novidades dessa fascinante vitrine. Fabricantes, importadores e distribuidores nacionais
vêm se equipando para apresentar
o que há de melhor e mais atual no
mundo da decoração e das utilidades domésticas. Isso signiﬁca muita
pesquisa, muito trabalho e intensas
atividades industriais. O segredo é a
alma do negócio, diz o dito popular,
e quando o assunto envolve criatividade e inovação, o sigilo é um dos
cuidados essenciais. Mas, mesmo
resguardando os destaques para os
dias da feira, já é possível adiantar algumas informações dos bastidores.

Frinéa Ribeiro Lima, da Frynéa Art, e suas
coloridas bailarinas

fruteiras, bowls, vasos, luminárias –,
ela aposta em cores como verde e
azul com fundo platina ou dourado.
“Aguardem, vou trazer muita coisa
linda em agosto...”
Outra artista plástica que conﬁrma a criatividade dos mineiros é
Frinéa Maria Ribeiro Lima, da Frynéa
Art (Belo Horizonte). Suas bailarinas,
feitas de resina e ferro, chegam cada
vez mais coloridas, com diferentes
posições e tamanhos para atender
à crescente demanda. Sem falar na
diversidade de bonecas e outras
peças decorativas pintadas à mão,
algumas inclusive com o moderno
dourado, trabalhadas com mistura
de materiais como vidro, madeira,
ﬁbra de bananeira e couro.
Na procura por requinte, a Cristais Di Murano (Blumenau, SC) ga-

Especial
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nha destaque com suas peças de
cristal com ouro 24 quilates. São
produções únicas no Brasil, que
chegarão em agosto com novos
modelos. “Entre as linhas clássicas
e as contemporâneas, teremos no
mínimo uns 300 itens com cores
e designs novos”, avisa o gerente comercial Marcos Paulo Cavalli.
“Estamos mesclando a tecnologia
e a tradição do murano italiano à
criatividade brasileira, com formas
mais arrojadas. As cores também
serão alternadas entre as do tipo
‘curinga’, que se adaptam a qualquer decoração, como os tons de
caramelo, preto, marrom, marﬁm, e
as mais chamativas, ‘show de vitrine’, como verde limão e ametista,
requisitadas por lojas que querem
ter algo diferenciado”.

Marcos Paulo e Odete Cavalli, da Cristais
di Murano: cores chamativas para realçar
as vitrines

Quem também promete lançamentos reﬁnadíssimos, com muita
qualidade de matéria-prima e acabamento, é a Cristais São Marcos
(Poços de Caldas, MG). Os irmãos
Molinari, primeiros mestres brasileiros do vidro tipo murano, comemoram 50 anos de desenvolvimento
dessa técnica no Brasil com novas
coleções de peças exclusivas de diversas formas e cores, sempre com
toques delicados.

Juarez Martini, da Martiplast, traz a arte
para o cotidiano com a linha Vitra

ousadas a soluções práticas. Uma
das novidades é a linha Vitra, com
saladeiras, travessas e petisqueiras
de plástico transparente, que dão um
toque de elegância à mesa, conforme ressalta o diretor Juarez Martini.
A Coza (também de Caxias do Sul),
com extensas linhas de homewares
multifuncionais voltados à organização da casa, aposta em novas
tonalidades para seus plásticos. Na
cartela atual, segundo a diretora Cristina Zatti, as matizes fortes incluem
tons como azul-noite e verde-amazônia, combinados com cores como
branco, prata, preto e camurça. “É
comum sentir um pouco de receio
quanto ao excesso de colorido no
ambiente”, observa. “Mas há combinações harmoniosas e interessantes
inclusive pelas sensações e emoções
que evocam”. A receptividade dos
aramados com plástico colorido da
Arthi (Bom Jesus dos Perdões, SP),
como as fruteiras de três andares,
conﬁrma a teoria. A empresa está
complementando a linha com vários
tipos de suportes para utensílios e
mantimentos nas cores da moda.
Os lançamentos para mesa
posta evidenciam uma tendência
que vem ganhando força na decora-

Rony Candi, da Rojemac: requinte no aço inox

Utility House (mesa posta,
utensílios de cozinha, limpeza e
organização doméstica)
A imaginação corre solta no
segmento de utilidades domésticas.
A Martiplast (Caxias do Sul, RS), por
exemplo, com sua marca <OU>, consolida o conceito de que “o design é
a arte do cotidiano”, unindo formas

ção em geral: o estilo retrô, como é o
caso da Porto Brasil Cerâmica (Porto
Ferreira, SP), tradicionalmente conhecida como ‘a cerâmica artística’.
Alessandro Galvão, diretor comercial,
cita os jogos de pratos com desenhos de carros e motos de décadas
anteriores, para amantes do automobilismo e colecionadores. Além de
ampliar essa linha, que atende a um
perﬁl de consumo particular, ele revela
que está investindo em designs contemporâneos e nas cores da moda,
como preto e branco e tons marrom
e bordô. Vai reforçar também o conceito de mesa posta, apresentando
produtos coordenados entre si, o que
facilita a compra para o lojista e estimula a venda casada.
Na parte de cristais, a variedade
de jogos de copos, saladeiras e fruteiras, entre outros itens, é grande. A
Cristais Hering (Blumenau, SC) vem
enfatizando a idéia de multifuncionalidade das peças e está caprichando
nas lapidações mais geométricas e
leves, assim como em tendências
como bojos de copos com formas
mais quadradas. A Cristaleria Ruvolo
(Itaquaquecetuba, SP), que lançou recentemente seus elegantes conjuntos
de copos Colors, Red, White e Black,
pintados artesanalmente, vai apresentar um catálogo novo na feira. Há muito colorido inusitado vindo por aí.

Alessandro Galvão, da Porto Brasil
Cerâmica, dá ênfase aos produtos
coordenados para mesa posta

Atentos à demanda do mercado
varejista, distribuidores tradicionais
de São Paulo se esmeram na oferta
de utilitários domésticos que aliam
beleza e praticidade. Só para citar
alguns, a Ricaelle amplia a oferta de
artigos de ‘cristal de soda’ (originário
das Repúblicas Tcheca e Eslováquia),
que não contém chumbo, é mais leve
e resistente. A Rojemac traz novas
linhas de cristais da Bohemia, além
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das linhas Wolff de aço inox em modelos requintados, que remetem ao
luxo da prata. Uma das novidades da
Full-Fit: panelas Click & Cook, com alças e cabos dobráveis, que otimizam
espaço. A Yoi, que pretende expor
uma inﬁnidade de utensílios, terá neste ano um estande bem maior.
Eletro House (eletrodomésticos,
eletroportáteis, imagem e som)
A Alimport apresenta novos eletrodomésticos, como o embalador
a vácuo, da Oster, que retira o ar,
sela e desliga automaticamente. Na
linha retrô, a máquina de gelo Retro Ice Maker traz de volta as lembranças das clássicas lanchonetes
dos anos 1950. Projetada para uso
doméstico, pode produzir 12 quilos
de gelo por dia. Destaque também
para a Cold Drinks, máquina portátil
para refrigerar até 12 latas de bebidas, e a Candy Cotton, máquina
de algodão doce proﬁssional móvel,
fácil de usar e de limpar.
Para os apreciadores de vinho,
a Art des Caves, produtora da maior
linha de adegas climatizadas do mundo, lança a Sophistiqué 40. Com capacidade para 39 garrafas e 2 anos
de garantia, alia dois fatores fundamentais: qualidade e bom preço.
Qualidade e durabilidade são
os diferenciais da Black & Decker. A
empresa apresenta na feira 5 novos
produtos: centrífuga e liquidiﬁcador
da linha Excellence, grill Mais Saúde
e dois fornos elétricos, para 9 litros e
para 14 litros. “De aço inox, a linha
Excellence é composta por produtos
mais robustos, potentes e silenciosos”, aﬁrma o gerente de Marketing
Julio Landaburu. “O grill Mais Saúde
segue a tendência mundial. Com
um design bonito e material durável,
permite o preparo dos alimentos de
maneira fácil e saudável”.

Arno Buerger Neto, da Copa & Cia busca
inovar nos materiais e designs, com linhas
para todas as ocasiões

danapos, panos de louça, luvas e
aventais, ressalta que a empresa
está se esmerando na inovação
de materiais, acabamentos, cores e designs de suas três linhas:
Copa Todo Dia, Table e Bon Ton.
Trabalhando com o conceito de
produtos coordenados, pretende
cativar o público da feira com artigos diferentes. “Novas cores, novos formatos e tamanhos, novas
matérias-primas, novos bordados
e estampas... Tudo novo!”.
Hora de relaxar e dormir... A
Bigi Enxovais (São Paulo) ilustra
bem a preocupação daqueles que
atuam no segmento de cama e
banho em proporcionar beleza
e conforto a esse momento tão
prazeroso. O coordenado todo da
cama – lençóis, almofadas, edredom, etc. –, segundo a designer
Daniela Bigi, ganha cada vez mais
qualidade. Lençóis de percal de
no mínimo 200 ﬁos, por exemplo,
que têm um toque gostoso, macio.
Cores e estampas charmosas, trabalhadas com bordados delicados
que dão um ar de ‘feito à mão’. Algumas novidades em moda: tons

Têxtil House (cama, mesa
e banho, tapetes, tecidos e
revestimentos)
Arno Buerger Neto, diretor
da Copa & Cia (Blumenau, SC),
especializada em artigos têxteis
para mesa, copa e cozinha, como
jogos americanos, trilhos, guar-

suaves como o lilás, que está voltando, nuances do verde e o uso
de ﬁos de prata, que dão brilho
aos bordados.
Materiais novos também estão
sendo utilizados na fabricação de
tapetes e outros acessórios têxteis.
Entre os produtos diferenciados, o
Studio Trama (Camboriú, SC), baseado em estudos de comportamento dos consumidores, busca
resgatar os prazeres simples da natureza nas texturas e cores de seus
tapetes estilo clean, sem bordas e
desenhos, e nas fragrâncias de seus
aromatizantes. Vai trazer para a feira
produtos de maior valor agregado e
materiais requintados. Os tapetes
indianos shaggy, com pêlos altos,
que combinam tramas diversas,
são alguns dos destaques da Abdalla Imports (São Paulo). Eles vêm
com novas cores e padronagens.
World of Gifts (presentes
corporativos, papelaria ﬁna,
malas e acessórios para viagem)
No ranking das propostas criativas, a Imaginarium (Florianópolis,
SC) continua em destaque e garante
que fará sorrir até os mal-humorados.
“Essa é a ﬁlosoﬁa da marca: levar um
pouco de humor e bem-estar para
a casa das pessoas, com produtos
inovadores, divertidos, irreverentes,
que aliam função e emoção”, aﬁrma
a gerente de marketing Marilena Cancelier. A partir desse conceito, o mix
é cada vez maior, de artigos de decoração, luminárias, tapetes, pufes e
torradeiras a objetos pessoais como
pantufas e chaveiros, e os planos são
de ampliar o número de franquias espalhadas pelo Brasil, de 68 para 80
lojas em 2008. Uma das linhas que
vêm causando sensação é a Kidult,
com o conceito Toy Art. “Teremos
muitas surpresas para as vendas de
ﬁm de ano. Venham à feira para ver!”
Linea Domus (movelaria para
ambientes internos e externos
de residências e escritórios)

André Abdalla, da Abdalla Imports,
vai trazer novidades em tapetes

Soﬁsticação, qualidade e inovação marcam o avanço no segmento
de mobiliário. A By Art (Poá, SP), especializada em móveis de acrílico de
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alta categoria – cadeiras, poltronas e
mesas, entre outros –, vem fazendo
tanto sucesso que expandiu suas instalações para dar conta do aumento
de produção. Em meio a uma centena de produtos com modelos e cores
atraentes, o gerente de marketing
André Mathias ressalta as releituras
modernas de séries antigas, assinadas por designers famosos de décadas passadas, como Arne Jacobsen,
Charles Eames e Harry Bertoia.
As peças clean e elegantes da
Sdema (Belo Horizonte, MG) inspiram-se no design ﬁnlandês que,
segundo o diretor Carlos Eustáquio,
“consegue fazer uma das coisas mais
difíceis: o simples”. Os aparadores de
vários tipos – bandejas console, carrinhos ou consoles maiores – mesclando madeira, alumínio polido, couro, vidro e espelho, são os carros-chefe da
empresa, que também fabrica peças
decorativas e utilitários diferenciados.
Agregar o acrílico está entre os planos para os próximos lançamentos.
Na Desigan (Campo Magro, PR), o

que prevalece são as ﬁbras naturais.
Em seus novos projetos de cadeiras
e poltronas, entre outros móveis que
têm como conceito a qualidade e o
conforto, as linhas retas valorizam a
presença de ﬁbras (como o cipó apuí)
mescladas à madeira. Tons suaves e
tecidos com mais brilho – uma das
modas atuais –, nos estofados, facilitam a composição dos ambientes.
Com design e fabricação próprios, a Reginez (Uberaba, MG) está
a todo vapor, cada vez mais criativa

Cristiano Mazola, da Reginez: peças
únicas de madeira e ferro

na concepção de peças únicas. Suas
mesas de jantar, de madeira maciça,
já ﬁguraram em novela (na casa da
Bia Falcão, para aqueles que se lembram) e outros programas de tevê, e
a procura continua crescendo. “Vamos lançar novos modelos”, adianta
o designer e proprietário Cristiano
Carvalho Marzola. “Desenvolvemos
texturas bem interessantes no Pinus,
com visual envelhecido, que têm excelente aceitação. Nossos produtos
são feitos com tecnologia, mas sempre com cara artesanal. Usamos também muita mistura de materiais. Nos
objetos de decoração, por exemplo,
laca com cristal e com madrepérola.
Ferro, madeira, ﬁbra, sementes são
elementos constantes nas nossas
peças”. Um dos aspectos prioritários hoje na decoração, a seu ver, é a
mistura de estilos: clássico, contemporâneo, rústico, tudo pode ser combinado. O que garante o sucesso dos
produtos? “Quando você gosta do
que faz e faz com prazer, você consegue atingir a aceitação do público”.

VISITANTES DA HOUSE & GIFT FAIR NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
Origem dos compradores do Brasil:
(por CNPJ - pessoa jurídica)
Estado
Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo (capital)
São Paulo (interior)
Sergipe
Tocantins
Total de Estados
Total Nacional
Total Geral

2005
32
85
36
114
532
294
368
394
359
87
161
236
1812
191
123
1239
288
34
1952
132
1137
87
39
1107
24247
6328
161
36
27
41611
41948

2006
31
121
17
168
617
378
411
546
441
160
344
278
1864
211
186
1261
488
155
1833
269
1211
99
54
1251
24841
6525
200
38
27
43998
44340

2007
33
145
101
94
710
422
518
592
504
237
437
338
2.074
253
213
1.384
506
112
2.136
199
1.318
147
145
1.375
25.419
6.981
327
44
27
46.764
47.162

Origem dos compradores do exterior:
(por empresa visitante)
País
África do Sul
Alemanha
Angola
Argentina
Austrália
Áustria
Barbados
Bélgica
Bolívia
Botswana
Bulgária
Canadá
Caribe
Casaquistão
Chile
China
Ciskei
Colômbia
Costa Rica
Dinamarca
Egito
El Salvador
Escócia
Equador
Espanha
Estado Unidos
Filipinas
Finlândia
França
Grécia
Guiana
Guatemala
Holanda

2005
6
38
4
1
18
6
27
13
10
3
2
6
7
39
3
3

2006
7
10
2
38
1
1
3
21
3
4
1
5
1
12
12
1
4
1
5
2
1
2
3
29
2
1
1
2

2007
1
3
30
1
3
1
3
2
1
2
1
8
14
1
29
2
1
4
4
3
2
5
41
11
5
7
6
6
2
4

País
Hong Kong
Índia
Indonésia
Inglaterra
Irã
Irlanda
Israel
Itália
Japão
Malta
México
Nova Zelândia
Polônia
Panamá
Paquistão
Paraguai
Peru
Porto Rico
Portugal
República Dominicana
Rússia
Singapura
Suécia
Suiça
Tailândia
Taiwan
Trinidad & Tobago
Tunísia
EAU
Uruguai
Venezuela
Total de Países
Total Internacional

2005
1
8
1
13
2
13
6
12
23
7
4
26
8
21
6
31
337

2006
2
17
5
3
1
2
4
4
2
1
13
3
4
2
8
27
9
2
8
2
3
2
4
2
2
10
2
7
16
57
342

2007
3
33
8
6
3
3
3
6
12
2
1
2
6
2
5
26
13
11
1
2
1
1
2
1
2
6
1
15
18
59
398
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Lançamentos

Linha de utilitários Vitra, da <OU>

Linhas Macau e Bambu, da Porto Brasil Cerâmica: atenção especial
para os conjuntos coordenados
Conjunto Classic Cars, da Porto Brasil Cerâmica
Relógio RL003, da
Dayhome, feito de alumínio
e fundo de madeira

Jogo de porcelana
Arabesc, com desenhos
ﬂorais, da Dayhome

Inovação no jogo
americano Vintage
Circulare, da Copa &
Cia: couro sintético
dupla-face

A linha 063, da Cristais Hering, segue a tendência de
copos com bojo mais quadrado

Especial
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Ricaelle amplia a linha de copos de ‘cristal de soda’

Lançamentos

Linha de taças lapidadas, da Cristais san Carlos

Balde para gelo Vectra, bandeja Las
Vegas e bandeja console Highland,
da Sdema

Jogo de jantar Village,
da Casamiga, distribuído
pela Alimport

Bonecas de cerâmica
pintadas à mão, linha
Tigresa, da Frynea Art
Peças decorativas com
detalhes em mosaico,
da Fabiamce
Bailarina de
resina e ferro, da
Frynea Art

Cinzeiros com fundo platinado e dourado, decorados com pedras de cristal, da Helizart
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Cores chamativas e peças de
cristal com ouro 24 quilates
estão entre as novidades da
Cristais di Murano

Muito brilho nas
luminárias Bolo e
Ninho, da Helizart

Vasos decorados
com mosaico, da Antica
Produtos espirituosos são
o forte da Imaginarium:
porta-bijoux Dá uma Mão

Painel Madras, da Antica

O refrigerador de
bebidas Cold Drinks
traz a lembrança das
lanchonetes dos anos
1950. Da Alimport

Abajur Geribá,
da Reginês: uma
interessante mescla
de madeira, vidro e
tecido

Garrafas de cerâmica com textura
rústica e bicos de alumínio
fundido, da 2A Cerâmica

Com a Candy Cotton, é
possível fazer um delicioso
algodão doce em minutos

A Retro Ice Maker, comercializada
pela Alimport, produz até 12 quilos
de gelo por dia

Lançamentos
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As panelas Click & Cook,
com alças e cabos
dobráveis, otimizam espaço.
Distribuídas pela Full-Fit

A Black & Decker lança novos produtos na House & Gift
Fair 2008: na foto, grill Mais Saúde

Adega climatizada
Sophistiqué 40:
lançamento da
Art Des Caves

Mesa de jantar de
madeira maciça, da
Reginez

O embalador a vácuo da Oster, distribuído pela
Alimport, protege os alimentos contra a oxigenação

Baú de madeira e
ratan, da BTC

A Oregon
Estofados
apresenta
a poltrona
Ana Chez

Destaque para as ﬁbras
naturais na poltrona
giratória, da Desigan

Chaise Prisma, da Aluminas
Releitura da poltrona de ﬁbra de
vidro Egg, criada pelo designer Arne
Jacobsen em 1957, da By Art
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IX PRÊMIO HOUSE & GIFT DE DESIGN

Criatividade à ﬂor da pele
Com o encerramento das inscrições do concurso de design, o clima é de expectativa para
conhecer as peças que vão marcar tendência no mercado

A disputa está acirrada pelo IX Prêmio House
& Gift de Design. Neste ano o concurso conta com
a participação de mais de 170 trabalhos inscritos,
maior número de inscrições dos últimos quatro
anos. Cada vez mais criativos e inovadores, os
participantes mostram-se conﬁantes e aguardam
curiosos pelo julgamento. Os projetos vencedores
serão apresentados durante a 37ª House & Gift
Fair, ﬁcando expostos por todo o período da feira
para apreciação dos lojistas, fabricantes e formadores de opinião presentes ao evento.
Idealizado por Tarso Jordão, diretor-presidente da Graﬁte Feiras e Promoções, o prêmio está em
sua 9a edição e já se consagrou como referência
na área de design: as peças selecionadas ditam
conceitos e tendências no mercado de artigos
para casa.
De abrangência nacional, o concurso é aberto
a talentos criativos, independentemente da participação na House & Gift Fair, e contempla duas categorias
– proﬁssional, destinada a produtos de empresas, e
estudantil, que elege as peças desenvolvidas por universitários. A edição deste ano conta com os apoios
institucionais do Ministério das Relações Exteriores
– Departamento de Promoção Comercial; do PBD
(Programa Brasileiro de Design); da ALAD (Associação Latino Americana de Design); do SEBRAE – SP;
do CSPD (Centro São Paulo de Design); da Associação de Designers de Produto; da RGD (Rede Gaúcha
de Design) e do Design Excellence Brazil.
As inscrições se estendem a várias modalidades: Artesanato Regional; Decoração (iluminação,
acessórios para decoração, acessórios para banheiro); Presentes (objetos de uso pessoal, jogos, objetos
de escritório, presentes em geral); Têxtil (cama, mesa,
banho, revestimentos) e Utilidades Domésticas (limpeza e organização doméstica, utensílios de cozinha,
eletrodomésticos, mesa posta tradicional e mesa
posta casual). Por meio da parceria entre a Graﬁte e
a Design Excellence Brazil, as peças vencedoras serão automaticamente inscritas no IF Product Design
Award, em Hannover, Alemanha, desde que atendam
às condições estabelecidas pelo regulamento especíﬁco e sejam cadastradas no formulário disponível
no site www.designbrasil.org.br/debrazil, anexando
foto e memorial descritivo. Além disso, os premiados
com o House & Gift de Design adquirem o direito de
uso do “selo de vencedor”, que pode ser inserido nas
embalagens e divulgação de seu produto.
Composta por renomados proﬁssionais da
área, a comissão julgadora é coordenada pelo pro-

fessor Auresnede Pires Stephan, “Prof. Eddy”, um
dos mestres em Arte e Design mais respeitados no
meio universitário. Além dele, fazem parte do júri
nomes de projeção internacional, como a designer têxtil Anna Milliet; a designer de produto Vera
Riemer, sócia da Nomad Design e coordenadora
da Associação Brasileira de Empresas de Design
(Abedesign); a designer, consultora e doutora em
arquitetura e urbanismo Cyntia Santos Malaguti
de Souza; a premiada designer e diretora de arte
Camila Fix, criadora do Prêmio Fix; e o escritor, designer e artista plástico Ivens Fontoura, que criou e
coordenou as três primeiras edições da Bienal Brasileira de Design, dirigiu o Memorial Brasileiro do
Design e, atualmente, é presidente da Associação
Brasileira de Críticos de Design (ABCD).
Os critérios para avaliação das peças priorizam aspectos como forma e função, qualidade,
relação custo/benefício, adequação ao mercado
e viabilidade industrial. Segundo o Prof. Eddy, “o
prêmio cumpre sua missão de promover e difundir
o design brasileiro, que tem conquistado reconhecimento e espaço no cenário nacional e internacional”. Mais do que um estímulo à criatividade, a
realização do concurso contribui para a revelação
de novos talentos e valorização de uma atividade
proﬁssional que se tornou essencial e determinante ao bom desempenho do setor. Considerado
hoje um dos prêmios de design mais prestigiados
do mundo, o House & Gift vem cumprindo também uma missão valiosa: fortalecer a identidade
brasileira no mercado de artigos para casa.

Inscrições encerradas em 03/06/08
1ª Fase do julgamento: 13/06/08
2ª Fase do julgamento: 04/07/08
Cerimônia de premiação: 15/08/08
Exposição dos produtos / protótipos: 16 a 19/08/08
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Maior participação de empresas
estrangeiras

Expositores internacionais trazem para a House & Gift Fair de agosto o que há de mais moderno
em seus países, oferecendo ótimas oportunidades de negócios

Mais uma vez, a House & Gift
Fair será palco de numerosos contatos e negócios internacionais.
A participação de expositores estrangeiros, bem maior neste ano,
conﬁrma que o evento brasileiro já
se incorporou ao calendário das
principais feiras mundiais de artigos
para casa.

O REQUINTE EUROPEU
Entre os expositores que virão
da Europa, destaca-se o Espaço
Institucional França, organizado
pela Missão Econômica de São
Paulo para incentivar a realização
de negócios franco-brasileiros. Os
empresários franceses vêm à House & Gift Fair para ampliar o contato

com lojistas, importadores, distribuidores, atacadistas, agentes e representantes comerciais interessados
em seus produtos. Esse serviço de
apoio e incentivo a uma maior integração internacional é composto
por vários módulos, contando com
a presença de empresas francesas
que buscam novos mercados ou
parcerias.

Da Itália, estará presente a
C.T.F., fabricante de cristais localizada na cidade de Altamura (Bari),
que possui um catálogo com mais
de 9 mil itens, em sua maioria, feitos
por artesãos habilidosos e supervisionados por proﬁssionais especializados para que o produto alcance
a qualidade ﬁnal almejada.
Nossos irmãos portugueses terão uma participação signiﬁcativa na
feira. Começando pela indústria têxtil Renaitex, que trará artigos esmerados para enxoval, como lençóis,
colchas, almofadas e capas para
edredom, confeccionados de linho
e algodão pré-encolhidos, em sua
maioria bordados à mão. Os diretores da ﬁrma acreditam que grande
parte do sucesso internacional da
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empresa se deve à sua participação
em feiras como a House & Gift Fair.
Virão ainda, de Portugal, os
produtos da empresa Carving, reconhecidos mundialmente pela
qualidade e design diferenciados.
As texturas e cores com tons cosmopolitas como vermelho, azul e
preto, nuances mel e café, além dos
desenhos que compõem a atual coleção, permitem reforçar sua identidade de empresa soﬁsticada. E a
técnica do carving reforça a idéia de
estética única e harmoniosa dos tapetes de pura lã.
Outro grupo português, o Futurocol, exibirá sua Linea Domus
de colchões. A empresa investe
no conceito de vida saudável com
conforto e oferece uma gama de
produtos de altíssima qualidade,
que permitem relaxamento total. No
segmento de alta colchoaria, trabalha com produtos como aparelho
articulado magnético, poltronas
com micromotores e acessórios
independentes que proporcionam
vários tipos de massagem.
Serão apresentadas também
as originais utilidades domésticas
da empresa inglesa Creative Tops,
excelentes idéias para presentes.
Os artigos bem-humorados utilizam
imagens de animais, ﬂores e folhagens, além de estampas retrôs.

ÁSIA: PRESENÇA EXPRESSIVA

Da Ásia, virão várias empresas
indianas expondo a beleza exótica
de seus produtos, feitos em sua
maioria por artesãos e imbuídos da
mística que caracteriza os hábitos
e costumes do país. The Alleppey,

por exemplo, mostrará seus tapetes e carpetes de juta, sisal e coir
(também conhecido como kokos ou
coco), utilizados em larga escala na
Índia. As ﬁbras naturais, que passam previamente por um processo
de limpeza para avivar o tom dourado, apresentam algumas vantagens
em relação às sintéticas: são 100%
naturais, biodegradáveis, extraídas
a partir de recursos renováveis, isolantes de calor e som. Uma prova
de que a juta está mesmo em alta
na Índia: o Jute Manufactures Development Council (JMDC) virá especialmente à feira para incentivar a
exportação dos artigos confeccionados neste material.
O Indian Trade Promotion Organization (ITPO) e o Carpet Export
Promotion Council (CEPC), órgãos
criados pelo governo indiano para
promover as exportações de seus
produtos, ocuparão estandes de
aproximadamente 300m2 cada um.
Apresentarão produtos fabricados
em locais como Kashmir, famosa
pela qualidade de suas peças de
seda e lã. A matéria-prima simples
e tradicional daquela região transforma-se, pelas mãos de artesãos,
em criações magníﬁcas, com desenhos e cores vibrantes. Estarão
expostos ainda artigos produzidos
nas regiões de Agra, cidade conhecida por seus corantes naturais
e recriação de peças antigas; Jaipur, que conquistou fama pelo poder de inovação; e Uttar Pradesh,
de onde vem a maioria dos tapetes importados da Índia. Estará
presente inclusive o Uttar Pradesh
Consultants Limited (Upico), representando um grupo de fabricantes
daquela localidade.
Também da Índia, a Varun, reconhecida pela qualidade dos produtos de aço inoxidável, pretende seduzir os varejistas com seus artigos
de utilidade doméstica. A empresa
Rashid Exports mostrará na feira a
beleza e o encanto de seus artigos
para decoração de vidro e madeira. Do Paquistão, serão exibidos
os produtos têxteis da A.I.Textiles,
que apresentará sua linha de cama,
mesa e banho.
As peças desenvolvidas pela
Soie Coquine, empresa de origem

francesa estabelecida no Japão,
chamam a atenção pela praticidade, como é o caso dos suportes para carregar garrafas junto
ao chaveiro, as práticas tampas
para latas de refrigerantes e pegadores de garrafas que facilitam
o ato de servir.
Vindos da China, destacamse os artigos que serão expostos
nas vitrines organizadas pelo Hong
Kong Trade Development Council,
órgão de promoção dos produtos
daquela região, que apresentará
itens de diversas empresas (louças, objetos de decoração e utilidades, entre outros), além dos
artigos que o China International Exhibition Group Corporation
(CIEC) apresentará. Ressalta-se
ainda a coleção bastante diversiﬁcada da Simple Symbol, que inclui
itens como bolsas de praia, óculos
de sol, vasos, porta-mantimentos,
artigos para festas sazonais, chaveiros, entre outros.

PRODUTOS DA VIZINHANÇA

São muitos os expositores da
América do Sul que estão preparando malas e containers para exibir suas criações no Brasil. Entre
eles, a empresa Piramid que, instalada no Chile, fabrica produtos relacionados à cultura egípcia, como
lenços, porta-almofadas e toalhas
de mesa, além dos tradicionais
narguilés; a World Inca, empresa
peruana produtora de artigos para
decoração que reﬂetem a magia
das antigas civilizações; e a boliviana MyM Retablos, de La Paz,
fabricante de miniaturas, portaretratos, porta-jóias, estatuetas e
outros adornos feitos de madeira e
marchetaria.
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Ciclo de palestras
Dia: 16/08/08 – Sábado

Dia 17/08/08 – Domingo

Dia 18/08/08 – Segunda

14h00
Palestrante: Heloisa Omine
Visual Merchandising – A loja
como meio de comunicação e
experiência
• Como atrair e converter o consumidor, comunicando e informando
• Como deixar a loja mais receptiva e
confortável para compra
• Propiciar experiência através dos
produtos e da exposição

14h00
Palestrante: Marco Aurélio
Giangiardi
Varejo e seus constantes desaﬁos
• Globalização e seus efeitos no varejo
• A concorrência acirrada – segmentos altamente concentrados em
poucos players
• Mercado de Trabalho x Varejo
• Macro mudanças no ambiente
empresarial
• O ser operacional x O ser analítico
• Varejo - de local de compras para
local de entretenimento
• A necessidade de agregar valor ao
negócio
• A importância das pesquisas junto
ao público-alvo
• A construção da memória de longo
prazo para a marca e o ponto-de-venda
• Liderança estratégica
• Pessoas como principal recurso do
negócio
• O varejo eletrônico no início do século 21

14h00
Palestrante: Herbert Kanashiro
Gestão de Marca e Design
– Ferramentas estratégicas de
diferenciação e identidade para o
varejo
• A importância da gestão de marca
no desempenho do negócio
• Quando o cliente se torna um torcedor da marca
• Agregando valor ao produto e à
marca
• Resultados e benefícios da gestão
do design
• Fornecedores, empresas de varejo
e consumidores e sua relação com
o sucesso do negócio

Heloisa Omine é
publicitária, com
pós-graduação em
Comunicação e
Educação, cursou
Visual Merchandising
no FIT em Nova York.
Sócia-diretora da Shopﬁtting, empresa especializada em store design,
visual merchandising, comunicação
visual e marketing de varejo, atua no
mercado há mais de 10 anos.
16h30
Palestrante: Júlio Cesar de C.
Camargo
Marketing no varejo
• Tendências varejistas para as próximas décadas
• Estratégias e táticas no composto
varejista
• Diferencial competitivo
para o sucesso do empreendimento
• Estudo de caso
• Monitoramento da satisfação do
cliente
Júlio César de C.
Camargo é
formado em
Publicidade e
Propaganda pela
PUC/SP e pósgraduado em
Gestão do Design pelo Centro
Universitário Belas Artes de São
Paulo. Atua na rede varejista
Etna Home Store, cuidando do
reposicionamento da marca,
comunicação no ponto de venda e
website da empresa.

Marco Aurélio Giangiardi é formado e
pós-graduado em
Ciências Naturais,
é sócio-diretor da
Qualimax e atua há
mais dez anos como
consultor especializado nas áreas de
ﬁnanças, vendas, marketing, estratégias de comunicação, motivação e
organização e métodos.
16h30
Palestrante: Alberto Codonho
O universo da casa integrada
• Perﬁl e comportamento do consumidor
• Moda casa – fontes de pesquisa,
feiras e pontos-de-venda
• Tendências para 2008 – temas,
materiais e cores
Alberto Codonho é
graduado em Comunicação Visual / Desenho Industrial pela
Fundação Armando
Álvares Penteado
(FAAP). Renomado
designer e consultor de estilo em
moda casa.

Herbert Kanashiro é
graduado em Desenho
Industrial - Programação Visual pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie e especialista em Gestão do
Design pela Faculdade de Belas Artes
de São Paulo. Atua no Grupo Silvio
Santos, com as campanhas de comunicação do Baú da Felicidade e Lojas
do Baú Crediário.
16h30
Palestrante: Karine Uemura Sanzi
Como seduzir seu cliente através
do ponto-de-venda
• Como tornar seu ponto-de-venda
atrativo e agradável
• Como fazer o cliente entrar, permanecer, experimentar e comprar
• Como reverter em vendas o espaço
no ponto-de-venda
Karine Uemura Sanzi
é graduada em
Arquitetura e pósgraduada em Gestão
do Design pelo
Centro Universitário
Belas Artes de São
Paulo, é responsável por diversos
projetos de arquitetura de interiores
para clientes como Samsung, Café
do Ponto, Accor Hotels, Klabin
Setin, entre outros.
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Serviços
37ª House & Gift Fair South America
De 16 a 19 de agosto
Das 9h às 19h
Local:
Expo Center Norte - Pavilhão Azul
Rua José Bernardo Pinto, 333
Vila Guilherme São Paulo - SP
Tel.: 6224-5900
www.expocnorte.com.br
O Expo Center Norte é facilmente alcançado a partir de todos os
centros importantes de São Paulo:
• Localizado ao lado de 2 estações de metrô (Tietê e Carandiru).
• Localizado ao lado do Terminal Rodoviário do Tietê.
• Via expressa Marginal do Tietê, com acesso direto a todas as principais estradas estaduais e interestaduais.
• 20 minutos até o Aeroporto de Internacional de Guarulhos.
• 40 minutos até o Aeroporto de Congonhas.
• Vizinho ao Campo de Marte, para aviões particulares e táxis
aéreos

Onde comer
Baby Beef Rubaiyat Av. Brig. Faria Lima, 2954, Itaim Bibi, tel. 3078-9488
Bolinha Av. Cidade Jardim, 53, Jd. Paulistano, tel. 3061-2010
Brasil a Gosto Rua Prof. Azevedo do Amaral, 70, Jardins, tel. 3086-3565
Carlota Rua Sergipe, 753, Higienópolis, tel. 3661-8670
Consulado Mineiro Pça. Benedito Calixto, 74, Pinheiros, tel. 3064-3882
Dolce Villa Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, tel. 3167-0007
DOM Rua Barão de Capanema, 549, Jardim Paulista, tel. 3088-0761
Don Curro Rua Alves Guimarães, 230, Pinheiros, tel. 3062-4712
Famiglia Mancini Rua Avanhandava, 81, Centro, tel. 3256-4320
Fasano Rua Haddock Lobo, 1644, Jardim Paulista, tel. 3062-4000
Forneria San Paolo Rua Amauri, 319, Itaim Bibi, tel. 3078-0099
Jun Sakamoto Rua Lisboa, 55, Pinheiros, tel. 3088-6019
Massimo Al. Santos, 1826, Cerqueira César, tel. 3284-0311
Ritz Al. Franca, 1088, Cerqueira César, tel. 3088-6808
Spot Al. Ministro Rocha Azevedo, 72, Cerqueira César, tel. 3284-6131

Onde ﬁcar
* Atlantica Hotels , tel. 2191-2161
Unique Av. Brig. Luís Antônio, 4700, tel. 3055-4700
Soﬁtel Av. Sena Madureira, 1355, bl. 1, tel. 5574-1100
Hilton Av. Nações Unidas, 12901, tel. 0800-118229
Hyatt Av. das Nações Unidas, 13301, tel. 6838-1234
Renaissance Al. Santos, 2233, tel. 0800-7031512
Emiliano R. Oscar Freire, 384, tel. 3068-4390
Mercure Av. Luiz Dumont Villares, 400, tel. 2972-8111
Novotel Center Norte Av. Zaki Narchi, 500, tel. 2224-4000
* Com transporte para a Feira
* Pacote promocional para participantes e visitantes da Feira

Onde ir
Catedral Metropolitana Pça. da Sé, tel. 3107-6832
Centro Cultural Banco do Brasil R. Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651
Basílica de São Pedro Lg. de São Bento, tel. 3328-8799
Pátio do Colégio Pátio do Colégio, 2, tel. 3105-6899
Pinacoteca do Estado Pça. da Luz, tel. 3324-1000
Estação Julio Prestes Pça. Julio Prestes, s/n, tel. 3337-5414
Museu da Língua Portuguesa Pça. da Luz, 2, tel. 3326-0775
Museu do Ipiranga Parque da Independência, s/n, tel. 6165-8026
Museu de Arte de São Paulo Av. Paulista, 1578, tel. 3253-6483
Teatro Municipal Pça. Ramos de Azevedo, tel. 3223-3022

Onde comprar

Iguatemi Av. Brig. Faria Lima, 2232
Shopping D&D Av. das Nações Unidas, 12555
Daslu Av. Chedid Jafet, 131
Morumbi Shopping Av. Roque Petroni Jr., 1089
Market Place Av. Dr. Chucri Zaidan, 902
Décor Center Av. Miguel Stéfano, 1911

Onde beber e dançar

Genial R. Girassol, 374, tel. 3812-7442
Genésio Rua Fidalga, 265, tel. 3812-6252
Filial R. Fidalga, 254, tel. 3813-9226
Exquisito R. Bela Cintra, 532, tel. 3151-4530
Bar Geni R. Bela Cintra, 539, tel. 3129-9638
Drosophyla Rua Pedro Taques, 80, tel. 3120-5535
Disco R. Prof. Atílio Innocenti, 160, tel. 3078-0404
Café de la Musique Av. Juscelino Kubitschek, 1400, tel. 3079-5588
Bellini R. Lopes Neto, 155, tel. 3071-0953
Clube Hotel R. Mario Ferraz, 590, tel. 3571-1191
D-Edge Al. Olga, 170, tel. 3666-9022
Royal R. da Consolação, 222, tel. 3129-9804
Pacha R. Mergenthaler, 829, tel. 2189-3700

Onde fazer uma pausa

Havanna Café R. Bela Cintra, 1829, tel. 3082-5722
Suplicy Cafés Especiais Al. Lorena, 1430, tel. 3061-0195
Santo Grão R. Oscar Freire, 413, tel. 3082-9969
Starbucks R. Amauri, 286, tel. 3079-2900

Sites interessantes

www.prefeitura.sp.gov.br
www.spturis.com.br
www.cidadedesaopaulo.com
www.ﬁquemaisumdia.com.br
www.saopaulominhacidade.com.br

Dicas para o viajante

Transporte: preﬁra sempre usar táxi para as distâncias mais longas. E saia
com a máxima antecedência para os compromissos, pois o trânsito é caótico.
Clima: as temperaturas costumam chegar a 8o C no inverno e podem subir a
30o C no verão. Mas num mesmo dia é possível pegar calor de dia e frio à noite
– tenha sempre consigo uma peça curinga!
DDD: 11

Prepare-se para aumentar seus lucros em 2009!
A House & Gift Fair estará lançando dois
novos salões no mercado, com expositores
qualificados para você se relacionar, fazer
excelentes negócios e aumentar seus
lucros.

Lançamentos

15
a
18
agosto
9h às 19h

2009

São Paulo - Brasil
Informações - Departamento Comercial:
Tel:. (11) 2105.7000 / Fax:. 2105.7001
sac@grafitefeiras.com.br
www.grafitefeiras.com.br
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Comemorando seu cinqüentenário em
agosto de 2008, a Cerâmica Tupy se consolidou pela versatilidade e velocidade de
lançamentos, colocando no mercado uma
média de 200 novos produtos por ano. A
empresa, que começou fabricando vasos,
abajures e cinzeiros de cerâmica, especializou-se em objetos de decoração de resina
poliéster e artigos de iluminação de alumínio. A diversiﬁcação é seu grande diferencial: são cerca de 600 modelos.
Localizada na região central do município de São Caetano do Sul (SP) desde a
sua fundação e administrada hoje pelo neto
dos fundadores, a Tupy não tem máquinas:
os produtos são feitos à mão, num processo
totalmente artesanal. “Não trabalhamos com
alta produção, mas com alta qualidade, além
de matéria-prima nobre”, enfatiza o diretor
Rodolfo Cravari Lopes. “Fornecemos para as
melhores lojas de decoração e de iluminação
do Brasil, exportando por volta de 10% da
nossa produção para a Inglaterra, a Bélgica e
alguns países da América do Sul e da África”.
Segundo ele, o design é um item muito importante na valorização dos produtos, sendo
80% executado internamente e 20% por designers de fora. “Para nos manter atualizados, participamos de várias feiras no Brasil,
entre elas a House & Gift Fair, e visitamos
exposições no exterior, em especial na Itália
e na Alemanha”.

A norte-americana Whirpool, maior
fabricante mundial de eletrodomésticos, detentora das marcas Brastemp e Consul, lançou no Brasil a soﬁsticada marca KitchenAid, voltada para o segmento de luxo. Estão
sendo importados eletrodomésticos da linha
branca – fogões, refrigeradores e microondas – e eletroportáteis, entre os quais batedeiras e liquidiﬁcadores. A previsão da
empresa é comercializar entre 20 mil e 25
mil unidades em 2008. Para o segundo semestre, os planos incluem importar também
sua luxuosa linha de utilidades domésticas,
que abrange talheres e panelas, entre outros
produtos.
AS LOJAS EUROPÉIAS MAIS VALIOSAS
De acordo com The Top Performing
European Retail Brands, primeiro ranking
europeu de varejo realizado pela consultoria
internacional de marcas Interbrand, a rede
sueca H&M, que tem lojas em 28 países, é
a marca européia mais valorizada: € 10,366
bilhões. Em seguida, estão o grupo francês
Carrefour, com € 6,620 bilhões, a sueca
Ikea, com € 6,516 bilhões, e os britânicos
Tesco e M&S, com € 5,617 bilhões e € 5,100
bilhões, respectivamente.
Entre as maiores que já estão no Brasil, a Zara ﬁcou em sexto lugar, com valor de
marca estimado em € 4,112 bilhões; a C&A,
na 15ª posição, com € 882 milhões; e a Mango, com € 702 milhões, na 19ª posição.
GLOBALIZAÇÃO APRESENTA TAÇAS PARA VINHO
DE MAGNÉSIO

WHIRPOOL LANÇA NO BRASIL A LINHA
KITCHENAID
Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação

DIVERSIFICAÇÃO: A MARCA DOS 50 ANOS DA
CERÂMICA TUPY
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Para a degustação de vinhos nobres,
nada como uma taça soﬁsticada. Este é o
conceito da linha Magnesium, da empresa
italiana Bormioli Rocco, distribuída no Brasil
pela Globalização.
Criada pelo designer Ugo Gonzaga, a linha engloba uma série completa com sete tamanhos de taças superiores, produzidas com
a presença inovadora do magnésio. A beleza
de suas formas, assim como o acabamento e
o design, colocam em evidência a funcionalidade e resistência ao uso contínuo, preservando a sonoridade e o brilho das peças.
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Fotos divulgação

FABRICA APRESENTA CORDIALLY INVITED
EM MILÃO

MAGAZINE LUIZA VAI ABRIR 50 LOJAS
EM SÃO PAULO
Fundado há 50 anos, o Magazine
Luiza, uma das maiores redes brasileiras
de varejo no setor de eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e utilidades para
casa, chega à capital paulista. Presente
em sete estados (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul), entra com força total na cidade de São Paulo, onde vai abrir 50 lojas em um mesmo
dia, no segundo semestre de 2008. O
grupo, que já possui 392 lojas, pretende
inaugurar mais 60 só neste ano, prevendo um aumento de 40% no faturamento,
que hoje é de R$ 2,6 bilhões.

Fotos divulgação

TALHERES PARA DEFICIENTES VISUAIS

Objetos expostos na mostra
Cordially Invited

A Fabrica, laboratório de criatividade mantido pela Benetton em Treviso, Itália, participou de um dos eventos
paralelos que ocorrem durante o Milan
International Furniture Show, em abril,
com a exposição Cordially Invited. Localizada no histórico Palazzo Borromeo, a
mostra apresentou objetos do cotidiano
e acessórios desenhados com inventividade e uma abordagem não-convencional pela equipe de jovens profissionais
da instituição.
Logo na entrada, os visitantes eram
saudados por um jardim cristalizado de
cerâmica, em que uma couve-flor se torna uma saladeira e um cacho de bananas se transforma numa bombonière. Na
cozinha, o diferencial estava nas toalhas
de mesa, aventais e potes estampados
com ferramentas para várias finalidades,
como a chave inglesa do mecânico de
automóvel e o bisturi do cirurgião. Destaque também para a Tea Time Collection, minicoleção de cerâmica inspirada no ritual do chá, em que cada peça
– bule, bandeja e xícara – é reinterpretada em diferentes tamanhos, e para os
artigos decorativos, como a minicoleção
de relógios domésticos e o conjunto de
elegantes almofadas bordadas.
As peças expostas no Cordially Invited fazem parte da Fabrica Features –
coleções criadas para as lojas de varejo,
com mix de produtos variados.

Após o sucesso da linha Inova, que
recebeu o prêmio House & Gift de Design
2007, concedido pela Grafite Feiras, a Di
Solle Cutelaria lançou um produto inédito no mercado: talheres de aço inox com
impressão em braile nos cabos, para
evitar que deficientes visuais precisem
apalpar a faca, o garfo e a colher na parte que vai à boca. Inicialmente fabricada
sob encomenda, a linha Tátile destina-se
aos 7% da população brasileira que têm
menos de 40% de visão.
A empresa gaúcha, que produziu
37 milhões de unidades em 2007 entre
talheres e faqueiros, projeta para este
ano um crescimento de 27%, prevendo
faturar R$34,5 milhões. Cerca de 20% de
sua produção é exportada e sua atuação
abrange todos os continentes.
CHEGA AO BRASIL A TECNOLOGIA DE
CARTÕES EMV SEM CONTATO
O Bradesco e a Visa, em parceria
com a Gemalto, líder em segurança digital, começaram a testar um cartão de
crédito que dispensa senhas e assinaturas. Utilizando a tecnologia EMV (Europay, Mastercard e Visa), pode ser usado
sem contato (contactless), ou seja, sem
a necessidade de inserção do cartão em
uma leitora, nos pagamentos de pequenos valores: a leitura dos dados é feita a
uma distância de 5 centímetros.
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Segundo informações fornecidas pela Gemalto, pesquisas mostraram que as transações com cartão sem contato
são 53% mais rápidas do que as realizadas com os cartões
de crédito tradicionais e 63% mais rápidas do que o pagamento em dinheiro. A previsão é que, em até dois anos, este
tipo de tecnologia se torne popular entre os estabelecimentos comerciais brasileiros, assim como já acontece nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.

Fotos divulgação

BANHO DE VENDAS
A Fame – Fábrica de Aparelhos e Materiais Elétricos
atingiu a marca de 100 milhões de chuveiros elétricos produzidos. Entre sua gama de produtos, destacam-se ainda
torneiras, aquecedores, ventiladores, ferros de soldar, tomadas, interruptores e uma linha completa de fios e cabos
elétricos para antenas.
Com 68 anos de atividades no Brasil, a empresa está
presente em mais de 3
mil municípios, contando com cerca de 30 mil
pontos-de-venda. Atua
intensamente no mercado
externo, exportando para
vários países da Europa,
América Latina, Ásia e
África. Possui uma equipe
de 1.800 colaboradores e
Ducha Banho Nosso
5 unidades industriais em
Ducha JD
São Paulo.
ESPAÇO ARTEFACTO EM JAÚ

Foto: Silvia Ferreira

A Di Móveis inaugurou o espaço Artefacto, showroom
exclusivo de móveis de luxo, em sua loja na cidade de Jaú
(não em Bauru, como foi publicado na edição anterior da HG
Casa). Esta região, no interior do Estado de São Paulo, vem
se destacando pelo grande potencial de atrair empresas do
mercado de luxo, dos mais diversos setores da economia.
Para Luciana Meirelles Name dos Santos, proprietária da
Di Móveis, a presença da Artefacto agrega ainda mais valor ao
negócio. “Quando escolhemos atuar neste segmento de alto
padrão, percebemos que o interior tem um público exigente,
que geralmente buscava móveis e objetos diferenciados nos
grandes centros. Apostamos neste mercado e deu certo”.

Anúncio 1/2
Black &
White
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EVENTOS INTERNACIONAIS MOVIMENTAM A ECONOMIA

Feira House & Gift Fair South America

Dados parciais da Pesquisa do Impacto
Econômico dos Eventos Internacionais no Brasil 2007/2008, um estudo inédito efetuado pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV) para o Ministério
do Turismo, revelam: entre setembro de 2007 e
janeiro de 2008, os 1.459 turistas estrangeiros
pesquisados gastaram US$ 8,5 milhões no
Brasil, sendo US$ 4 milhões em hospedagem,
US$ 1,3 milhão em alimentos e bebidas e US$
890 mil em compras e presentes.
Os visitantes de eventos permanecem em
média 6 dias no País e gastam US$ 312,27 por
dia. A maior parte dos gastos é efetuada com
hospedagem, seguida por alimentação e compra
de presentes. Entre os principais itens adquiridos,
estão souvenirs/artesanatos (60,6%), roupas

e calçados (20,9%), brinquedos (17,4%), jóias
(8,7%), livros e revistas (5,6%). Metade desses
turistas declara que está visitando o Brasil pela
primeira vez, sendo que mais de 80% conﬁrmam
a intenção de retornar. Por volta de 85% aﬁrmam
que a imagem em relação à cidade do evento
melhorou após a viagem e, dos que permanecem
mais dias além do período do evento, 55% dizem
que a opção é por lazer.
De acordo com o ranking da International
Congress and Convention Association (ICCA), a
mais importante entidade internacional do setor de
eventos, entre os TOP 10 maiores destinos-sede
dos encontros internacionais, o Brasil assegurou a
sétima posição em 2006, com 206 eventos, liderando na América Latina.

Fotos divulgação

CRISTAIS SÃO MARCOS: 50 ANOS NA ARTE DO MURANO

Irmãos Molinari: 50 anos na arte do vidro murano

Pioneira na produção de vidros tipo
murano no Brasil, a Cristais São Marcos
completa 50 anos. E, para comemorar, lançou uma linha de 500 itens. Assinada pelos
irmãos Antonio Carlos e Paulo Molinari, a
coleção Molinari Design apresenta modelos únicos de vasos, garrafas, lamparinas,
cachepôs e objetos de decoração soﬁsticados e ousados.

Localizada em Poços de Caldas,
MG, a maior fabricante de vidro tipo murano da América Latina ocupa uma área de
18.500m2, com 6.200m2 construídos, e emprega cerca de 200 funcionários. Além da
Itália, que é o berço desses produtos, a São
Marcos exporta para mais 26 países, entre
os quais Alemanha, Canadá, Japão, Estados Unidos, Índia, Argentina e Uruguai.
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Contatos
EMPRESAS, FONTES E ENTREVISTADOS CITADOS NESTA REVISTA
A
2A Cerâmica
Tel.: 19 3581-3281
www.2aceramica.com.br
Abdalla Imports
Tel.: 11 3272-1033
www.abdallaimports.com.br

BTC
Tel.: 11 5666-4065
e-mail: btc@btcmail.com.br
By Art Design
Tel: 11 4729-8419
www.byartdesign.com.br

D
Dayhome
Tel.: 11 3337-3335
www.dayhome.com.br
Desigan
Tel.: 41 3677-2320
www.desigan.com.br

G
Geguton
Tel.: 51 3723-4314
www.geguton.com.br

Dianneli
www.dianneli.com.br

Global Source Publications (Hong Kong)
www.iglobalhk.com
Globalização
Tel.: 11 6412-9201
www.globalizacaoimport.com.br

A.I. Textiles (Paquistão)
www.aitextiles.com

C
Carpet Export Promotion Council – CEPC (Índia)
www.indiancarpets.com

Alberto Codonho
e-mail: albertocodonho@ig.com.br

Carving (Portugal)
www.carving.pt

Di Móveis
Tel.: 14 3621-1080

Alimport do Brasil
Tel.: 11 3392-2202
www.alimport.com.br

Casa Bela
Tel.: 19 3802-1044
www.casabelaimportadora.com.br

Aluminas
Tel.: 37 3381-2146
www.aluminas.com.br

Di Solle
Tel.: 54 3288-1918
www.disolle.com.br

Casa Presser
Tel.: 51 3527-3014
www.casapresser.com.br

DuPont
SAC: 0800 17 17 15
www2.dupont.com

Casas Goianita
Tel.: 62 3941-9181
www.casasgoianita.com.br

E
Ediﬁer
Tel.: 11 3816-4908
www.ediﬁer.com.br

Alumínio FortLar
Tel.: 16 2109-2400
www.fortlar.com.br
Antica
Tel.: 11 4521-0268
www.antica.com.br
Arno
SAC: 08000 119933
www.arno.com.br
Art des Caves
Tel.: 11 5525-2400
www.artdescaves.com.br

Cecal e Comitê Brasileiro de Cores
www.corcecal.com.br
Cecilia Rattan
Tel.: 11 3755-0500
e-mail: ceciliarattan@hotmail.com
Cerâmica Scalla
Tel.: 19 3581-3864
www.ceramicascalla.com.br

Art Quadro
Tel.: 19 3892-6385
www.artquadro.com.br

Cerâmica Tupy
Tel.: 11 4221-4544
www.ceramicatupy.ind.br

Artefacto
www.artefacto.com

Chiave
Tel.: 48 3348-8585
www.hcl.srv.br/chiave

Arthi
Tel.: 11 4012-1300
www.arthi.com.br
Arthur Casas
Tel.: 11 2182-7500
ww.arthurcasas.com.br
B
Ballarini
www.ballarini.it
Biagallo Presentes
Tel.: 11 3673-3248
www.biagallo.com.br
Bigi Enxovais
Tel.: 11 4367-2323
www.bigi.com.br

Cinerama
Tel.: 11 2959-2977
www.cinerama.com.br
Cleusa Presentes
Tel.: 11 3089-7000
www.cleusapresentes.com.br
Copa&Cia
Tel.: 47 3323-0255
www.copaecia.com.br
Coqueluche Presentes
Tel.: 11 3741-0755
www.coqueluche.com.br
Coza
Tel.: 54 2101-5600
www.coza.com.br

Emporium Presentes
Tel.: 11 5181-6547
www.emporiumpresentes.com.br
Escorial
Tel.: 71 3331-8402
e-mail: escorial@uol.com.br
Espaço França
Tel.: 11 3087-3109
www.missioneco.org/bresil
Espaço Santa Helena
Tel.: 11 3675-5007
www.espacosantahelena.com.br

Grupo Zaffari
SAC: 0800 600 3100
www.comercialzaffari.com.br
GS Internacional
Tel.: 27 3041-7500
www.gsnet.com.br
H
Helizart Objetos
Tel.: 31 3227-9613
www.helizart.com.br
Heloisa Omine
e-mail: homine@shopﬁtting.com.br
Herbert Kanashiro
e-mail: herbert_kanashiro@yahoo.com.br

I
I.M. Streck
Tel.: 51 3268-4188
www.imstreck.com.br

F
Fabiamce
Tel.: 62 3285-7884
www.fabiamce.com.br
Fabrica (Itália)
www.fabrica.it
Fame
Tel.: 11 2790.5600
www.fame.com.br

Cristais Di Murano
Tel.: 47 3327-0459
www.cristaisdimurano.com.br

Feira Ambiente
Tel.: 11 5180-2358
www.messefrankfurtfeiras.com

Bormioli Rocco
e-mail: vivianbacha@uol.com.br
www.bormiolirocco.com

Cristais Hering
Tel.: 47 3323-3711
www.cristaishering.com.br

Feira Heimtextil (Alemanha)
www.heimtextil.messefrankfurt.com

Bourbon Shopping Pompéia
Tel: 11 3874-5050
www.bourbonshopping.com.br/site/pompeia

Cristais San Carlos
Tel.: 11 5031-8433
www.sancarlosdobrasil.com.br

Brastemp
Tel.: 4004-0014 para capitais e regiões
metropolitanas ou
0800 97 00 999
para as demais localidades
www.brastemp.com.br

Cristais São Marcos
Tel.: 35 3722-2178
www.cristaissaomarcos.com.br

C.T.F. (Itália)
www.ctfonline.it

Grupo Translu’s
Tel.: 11 5666-7999
e-mail: vendas@chinashopping.com.br

Expo Center Norte
Tel.: 11 2224-5959
e-mail: atendimento@centernorte.com.br

BMC Alumínios
Tel.: 19 3893-6279
www.aluminiosbmc.com.br

Bronzearte
SAC: 0800 11 5088
www.bronzearte.com.br

Grupo JHSF
www.mzweb.com.br/jhsfri

Hong Kong Trade Development Council
Tel.: 11 3159-0765
www.tdctrade.com

Fecomércio
Tel.: 11 3254-1700
www.fecomercio.com.br

Cristaleria Ruvolo
Tel.: 11 4649-2229
www.ruvolo.com.br

Grupo Futurocol (Portugal)
www.grupofuturocol.com

Ethno
Tel.: 48 3343-0012
www.ethno.com.br

Creative Tops (Inglaterra)
www.creative-tops.com

Black & Decker
Tel.: 11 3056-9998
www.blackanddecker.com.br

Full-Fit Importadora
Tel.: 11 3577-0555
www.fullﬁt.com.br

Feitosa e Severo Lapidações
Tel.: 11 6545-3949
www.feitosaesevero.com.br
Forma Inox
Tel.: 54 3025-9700
www.formainox.com.br
Formas Y Colores
Tel.: 51 3347-7447
www.formasycolores.com.br
Frynéa Art
Tel.: 31 3488-6600
e-mail: frynea@hotmail.com

Imaginarium
Tel.: 48 2107-5959
www.imaginarium.com.br
India Trade Promotion Organization
Tel.: 11 3284-5925
e-mail: info@indiatrade.org.br
Inotex
Tel.: 11 6331-0211
www.inotex.com.br
International Home + Housewares Show (EUA)
www.housewares.org
J
Júlio César de C. Camargo
e-mail: julio.camargo@etna.com.br
Jute Manufactures Development Council
- JMDC (Índia)
www.jmdcindia.com
K
Kaballa Indústria e Comércio
Tel.: 54 3292-4823
www.kaballa.ind.br
Karine Uemura Sanzi
e-mail: karine@michaelis.org.br
KitchenAid
Tel.: 4004-1759 para capitais e regiões
metropolitanas
0800 722 1759
para demais localidades
www.kitchenaid.com.br

Kos Acrílicos
Tel.: 11 4057-5040
www.kos.com.br

Presentes Mickey
Tel.: 11 3666-2744
www.mickey.com.br

L
Lafayette Maison (França)
www.galerieslafayette.com

R
Rashid Exports (Índia)
www.rashidindia.com

LG Eletronics
Tel.: 4004-5400 para capitais e regiões
metropolitanas
0800 7075454 para demais localidades
br.lge.com

Reginez
Tel.: 34 3336-5795
www.reginez.com.br

M
Magazine Luiza
Tel.: 0800 34 4000
www.magazineluiza.com.br
Manuel Coelho
e-mail: eventos@quartierlatin.com.br
Marco Aurélio Giangiardi
e-mail: marcoaurelio@quallimax.com.br
Marken Fassi
Tel.: 32 3531-2269
www.markenfassi.com.br

Renaitex
Tel.: 81 3338-7229
e-mail: renaitex@renaitex.com.br

Tramontina
Tel.: 54 3461-7750
www.tramontina.com.br

Ricaelle
Tel.: 11 3337-7955
www.ricaelle.com.br

Trevisan Trading
Tel.: 51 3013-6087
www.trevisantrading.com.br

Ricardo Migliano
e-mail: migliano@ativadora.com.br

U
UK Trade and Investment
Consulado Geral Britânico
Simone Ricci – Gerente Comercial
Tel.: 11 3094-2746
e-mail: simone.ricci@fco.gov.uk

Rug Hold
Tel.: 21 3299-9999
www.rughold.com.br

MorumbiShopping
Tel.: 11 4003-4132
www.morumbishopping.com.br
M Y M Retablos (Bolivia)
e-mail: mymreta@entelnet.bo
N
Natureza Móveis
Tel.: 12 3887-8375
www.naturezamoveis.com.br
Nelson Lana Castello Branco
e-mail: nelson.branco@linx.com.br
O
Oregon Estofados
Tel.: 11 6916-0288
Oruam
SAC: 11 3284-9008
www.oruam.com.br

S
Santa Marina
SAC: 0800 771 2505
www.santa-marina.com.br
Schafferer (Alemanha)
www.schafferer.de
Sdema Scandinavian Design
Tel.: 31 3344-9038
www.sdema.com.br
Shopping Cidade Jardim
www.cidadejardimshopping.com.br
Tel.: 11 3552-1000
Shopping Iguatemi
www.iguatemisaopaulo.com.br
Tel.: 11 3048-7344
Shopping Market Place
www.marketplace.com.br
Tel.: 11 3048-7000
Simple Symbol (Hong Kong)
www.simplesymbol.com
Sisalsul
Tel.: 11 3315-0488
www.sisalsul.com.br
Soie Coquine (Japão)
www.soiecoquine.com

P
Pellegrino Ristorante
Tel.: 11 3845-8206

Sony
Tel.: 11 3677-1080
www.sony.com.br

Pepper
Tel.: 11 3073-0333
www.pepper.com.br

Spring Fair (Inglaterra)
www.springfair.com

Petit Atelier
Tel.: 41 3242-0606
www.petitatelier.com.br

Til Importados
Tel.: 11 3773-6644
www.espacotil.com.br

Ribeiro e Pavani
Tel.: 11 4024-1804
www.ribeiroepavani.com.br

Ministério do Turismo
www.turismo.gov.br

Moacyr Botsman
e-mail: mobots@terra.com.br

The Alleppey (Índia)
www.karan-carpets.com

Tok & Stok
SAC: 0800 70 10 161
www.tokstok.com.br

Rojemac
Tel.: 11 3616-9900
www.rojemac.com.br

MM Designers
Tel.: 45 3278-3268
www.mmdesigners.com.br

Taste
www.taste-online.com.au

Renata Fabiana Nascimento
e-mail: renataf10@yahoo.com.br

Martiplast (OU)
Tel.: 54 2101-9090
www.ou.ind.br

Missão Econômica de São Paulo
Tel.: 11 3063-3622
www.missioneco.org/bresil

T
Teka Tecelagem
SAC: 0800 6440700
www.teka.com.br

Startec
Tel.: 11 6916-2333
www.startecimport.com.br

U. M. A. Unique Materials
Tel.: 21 2239-4340
www.dentrodesign.com.br
Urban
Tel.: 11 3225-0049
www.urbanbrasil.com.br
Utilplast
Tel.: 3078-0121
www.utilplast.com.br
V
Varun Industries
Tel.: 11 3313-4997
www.varun.com
Villa Cucina
Tel.: 11 5181-5961
www.villacucina.com.br
Villa Design
Tel.: 19 3455-1965
www.villadesign.com.br
Vista Alegre
Tel.: 11 3064-8976
www.vistaalegre.com.br
W
Whirlpool
Tel.: 11 3566-1000
www.whirlpool.com.br
Wolff
Tel.: 11 3616-9900
www.wolffbrasil.com.br
Word Inca (Peru)
e-mail: worldinca@hotmail.com
X
Xarmonix Presentes
Tel.: 71 3443-2979
e-mail: xarmonix@gmail.com
Y
Yoi Comercial
Tel.: 11 3341-6110
www.yoicomercial.com.br

Piramid (Chile)
e-mail: veronicacanave@yahoo.es

Structure
Tel.: 19 3295-3290
www.structure.com.br

Porcelana Schmidt
SAC: 0800 019 3122
www.porcelanaschmidt.com.br

Studio Trama
Tel.: 47 2103-9100
www.strudiotrama.com.br

Z
Zalla Tapetes
Tel.: 48 3245-3952
www.tapec.com.br

Porto Brasil Cerâmica
Tel.: 19 3581-2669
www.portobrasilceramica.com.br

Suxxar
Tel.: 11 3081-1011
www.suxxar.com.br

Zona Livre
Tel.: 11 6291-4122
www.zonalivrebrasil.com.br
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Agenda
FEIRAS INTERNACIONAIS E EVENTOS
JULHO / 2008
AMFAR
Cidade do México, México: 28 a 01 de agosto
AGOSTO / 2008
IX Prêmio House & Gift de Design,
São Paulo-SP, Brasil: dia 15

India International Trade Fair
New Delhi, Índia: 14 a 27
DEZEMBRO / 2008
Index Dubai,
Emirados Árabes Unidos: 04 a 08
JANEIRO / 2009

37a House & Gift Fair South America,
São Paulo-SP, Brasil: 16 a 19 - 9h às 19h

Macef,
Milão, Itália: 16 a 19

Feria Presentes
Buenos Aires, Argentina: 21 a 24

Maison & Objet
Paris, França: 23 a 27

SETEMBRO / 2008

Amfar
Cidade do México, México: 26 a 30

Expohogar
Barcelona, Espanha: 05 a 08

FEVEREIRO / 2009

Autumn Fair
Birmingham, Reino Unido: 07 a 10

Spring Fair
Birminghan, Reino Unido: 01 a 05

Macef
Milão, Itália: 05 a 08

Ambiente
Frankfurt, Alemanha: 13 a 17

Maison e Obejt
Paris, França: 05 a 09
Gifts Expo Autumn,
Moscou, Rússia: 23 a 26
Prêmio GIA - Etapa Nacional
São Paulo-SP, Brasil: dia 30

MARÇO / 2009
Gift Fair, Complements e D.A.D.
São Paulo, Brasil: 02 a 05
Presentes
Buenos Aires, Argentina: 12 a 15

OUTUBRO / 2008

Prêmio GIA - Etapa Internacional
Chicago, EUA: 22

Heim Textil,
Mumbai, India: 10 a 12

International Home & Housewares Show
Chicago, EUA: 22 a 24

Manila F.A.M.E
Manila, Filipinas: 16 a 19

Gifts Expo
Moscou, Rússia: 23 a 26

Mega Show Kenfair,
Hong Kong: 21 a 24
Indian Handicrafts & Gift Fair
New Delhi, Índia: 15 a 18

ABRIL / 2009
Salone Internazionale Del Móbile
Milão, Itália: 22 a 27

NOVEMBRO / 2008

Hong Kong Housewares Fair
Hong Kong: 20 a 23

ExpoDecor,
Batalha, Portugal: 08 a 16

Hong Kong Gift & Premium
Hong Kong: 27 a 30

LIVROS
NEGOCIANDO COM SUCESSO
Ginny Pearson Barnes
Editora: Amadio
Número de páginas: 126
A obra orienta como lidar com os mitos negativos sobre negociação e construir
relacionamentos que tragam bons resultados proﬁssionais. Propõe que o leitor,
em oito etapas, descubra a diferença entre o que as pessoas pensam e o que
valorizam, para utilizar isso a seu favor.

DINHEIRO: OS SEGREDOS DE QUEM TEM
Gustavo Cerbasi
Editora: Gente
Número de páginas: 161
O autor apresenta uma metodologia para construir a independência ﬁnanceira
e garantir renda que custeie as despesas, sem precisar mexer em sua fonte
geradora.

VENDEDOR FIEL, CLIENTE FIEL
Marcelo Caetano
Editora: Landscape
Número de páginas: 112
Partindo do pressuposto de que manter clientes é tão importante e mais lucrativo do que conquistar novos, o autor mostra como aplicar com sucesso as
técnicas mais modernas para alcançar e manter a ﬁdelização.

www.bormioliroccocasa.com

Distribuido por:

GS INTERNACIONAL S/A

Rua Benedito Valadares Ribeiro, 1245
Guarulhos - SP - CEP 07231-010
Fone/Fax: (11) 6412-9201
www.globalizacaoimport.com.br

Show Room - Al. Joaquim Eugênio de Lima, 989
Jardins / São Paulo - SP - CEP 01403-000
Fone: (11) 3253-6188 Fax: (11) 3253-6609
www.gsnet.com.br

